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

pn-pt ą  - 1 8
sobota 8  -15w  1 ** opoom;

m  c « 4c|
r iS ? *  te l. (071) 339 76 25  V / / '  

Y *  (071 )362  89 88 
ul. Karkonoska 36 (parking przy czołgach) 

sprzedaż części do aut francuskich

x  ul. P rzyjaźn i 2 /4  .
te l. (071) 339  71 50
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m
, L O M B A R D
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Natychmiastowe pożyczki
p o d  za s ta w  au t, z ło ta , n ie ru c h o m o ś c i

2% tygodniowo
Wrocław, ul. Pułaskiego 40/50 

tel. 071/372-49-25,0-6017015 80,0-601 70 50 71

I i ml if]
| j |

I N ISKIE  C E N Y  W Y S Y ŁK A  0
KRUK-CZĘŚCI Wrocław III. Litomska 25
tel 071/35WM6, 0602 66 M 41, tu 071/J7WM4

Patrz str.
4 6

IO M B A R D
L  AUTO

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

X%  t y g o d n io w o ,  f a k t u r y  V A T  
W ro c ła w , p l.  P o w s t . Ś l.  5  ( ro n d o )  
t e l.  0 7 1 /3 6 1 -5 2 -5 0 , 0 -6 0 1  5 5  2 0  5 1  
0 -6 0 1  7 9  9 6  7 5 , 0 -6 0 1  5 5  2 0  4 5

AUTO ^ C Z Ę Ś C I
CZĘŚCI UŻYW ANE §

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

teL/faz 071/315-29-27,315-16-41,0-601 74 22 13

tfmnHLE < S > E lr in g

CZĘŚCI SILNIKÓW
—  P a trz  s tr .

BLOKADY 
SKRZYNI BIEGÓW

TYTAN-DIPOL
Wrocław, ul. Kasprowicza 100 

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

p o w y p a d k o w e  

N A J W Y Ż S Z E  C E N Y  I  8 inne 
0-601 79 30 14, 071/348-42-16, 372-87-60

K U P I Ę
AUTA

ń WYPADKU 
S£ Z SALONU

N A JL E P IE J  P ŁA C IM Y  
tel. 0 -6 0 2  2 18  147

E l A M O R T Y Z A T O R Y
r e w e l a c y j n e  c e n y ,  p a t r z  s t r .  3 9

OP006741

AKUMULATORY
P E Ł N Y  A S O R T Y M E N T ,  H U R T  - D E T A L  |
OTOTEM Wrocław, ul. Przyjaźni 111 i 
I L l k l l t e l .  0 7 1 /3 3 9 -8 8 - 1 1 , 3 3 9 -7 1 - 1 6

4 u to  f ó z r t n e r

AUTO-ALARMY - 299zł 
BLOKADY - 199-299zł 
CAR AUDIO
A o n e e r  JVC S O N Y

OP000251
C  UNIWERAUTOJ

ŜKUPUJEMY WSZYSTKIE

I A T Y  1 2 6 |
k ROK I STAN TECHNICZNY OBOJĘTNY j

iWYPŁATA GOTÓWKI W20MINUTMJ
WROCŁAW 

TEL/FAX071U24294
0501403135

^CZYNNE CAŁĄ DOBĘ,

W A Ł Y  NAPĘDOWE 
“CARDANA" 

REGENERACJA
WynndimwrieknNr^Hłstów, wyważanie.

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

części 
do aut francuskich
v

[te!
Wrocław, ul. Czarnieckiego 

[tel. 071/354-45-61,359-54-64,0-501 746 406] 
sp rze d a ż  w ysyłkow a  00995747.

1 1
406]
M7/

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

tel. 071/336-59-28 OP002684

Nnrm  sŁah\
BRAMY GARAŻOWEBRAMY

AUTOMATYKA, SZLABANY

BINGO Wrocław 071/372-67-33
HEFAJSTOS Kłodzko 074/868-73-15
GRAMP0L Leszno 065/52-66-333
AUTOMATYKA Bolesławiec 075/734-52-24
ARCADI0 Lubin 076/84448-59
B-M Jelenia Góra 075/764-99-99
KAMEX Wałbizych 074/847-86-81
EWBA Legnica 076/854-34-28

> OKNA OstrÓW Wlkp. 062/591-89-79
WEIL Łagiewniki 071/39-39444

.NAJWIĘCEJ0 601 70 76 45,0 601 78 8284
K U R I Ę  A U T O  1 

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

UŻYWANE 
CZĘŚCI ZAMIENNE 

DO AUT
A U T O  M AR PO  JAPOŃSKICH

51-214 W rocław, ul. Arm ii Ludowej 29 
tr i. 071/329-61-02 lub 03. t r i. 0801 34  28 32 

Zapraszamy od 9.00 do 17.00

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

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

RABATY do 50%
F.H.”TIMER” Wrocław, ul. Hallera 100 “MATRIX” J.Góra, ul. Klonowicza 1 of. 
tel. 363-30-72.0501 149 987 tel. 075/642-47-40

fSCITO f fL f iR M  
C fIR  R f iD IO

AUTOALARMY-GSM-RADIA I 
I Wrocław, ul. Kochanowskiego 30 | 
I tel/fax. 071/348-13-75. 0-601 48-13 75 I

PANEWKI, PIERŚCIENIE, 
. USZCZELKI, 

TŁOKI, (U.0WICEI INNE 
DO AUT EUROPEJSKICH 

I JAPOŃSKICH.

PATRZ STR. 58
OPOOI6 6 O

f l  U T O f l  L I) f t M V ] V  LOMBARD "WALOR'
RADIA, GŁOŚNIKI, NAWIGACJA SATELITARNA 

zestawy głośno mówiące, montaż ( 
SUPRAL, Wrocław, al. Kasprowicza 111 i 

v  tel. 071/325-33-93. 326-01-15 j

n ie ru c h o m o śc i,  auta, R T V , z ło to  
2 %  ty g o d n io w o  

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

n a

Aufo Części
" Ś l f ż n e j "

KACZOROWSCY 
c z ę ś c i  -  a k c e s o r i a  
d o  s a m o c h o d ó w ,

F O R D -O P E L -V W  
A U P I-D A E W O O  I

■ W r o c ł a w ,  u h  Ś f ę ż n a  1 8 5  
t e l J f a x  3 7 3 - 2 3 - 2 0

■  I  - czynne od 8*°-17“ , W  s6boty 9’“-14“  H K

oferuje części zamienne 
do aut włoskich 

(również na zamówienie) 
Wrocław, ul. Lwowska 9
tal. 3 6 1 -8 6 -7 0  OP976940

RABATY DLA WARSZTATÓW

BEZPOŚREDNI IMPORTER CZĘŚCI SAM OCHOD^Hgg
•  szyby •  blachy •  skrzynie biegów
•  kompl. naprawcze do skrzyń biegów
•  części nowe I używane > 
niskie ceny, terminy realizacji zamówień: 3-7 dni 
B & P  A U T O  P A R T S  W-w, ul. Brochow ska 8
tel./fax 071/341-68-54, tel. 0-601 71 58 76 j 

SERWIS
SAMOCHODOWĄ

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

te: automatycznych skrzyń biegów •  silników •  układów zawieszenia 
I klimatyzacji > blacharsko-laklernlcze oraz części I diagnostyka silników

SKUP AUT PO WYPADKU
SKUPUJEMY RÓWNIEŻ AUTA CAŁKOWICIE ROZBITE 

PŁATNE GOTÓWKĄ tel. 0-603 502 452

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


[planeta > j i

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

- psy i ludzie czyli reguły 
życia w grupie

- fotoreportaż ze święta konia
- hipoterapia

O A w  n ie j  &
- porady lekarza weterynarii
- 2000 ogłoszeń prywatnych
- znani o zwierzętach
• kurs mówienia dla papużek
- zdjęcie miesiąca
- krzyżówka z nagrodami 
a także... ZOBACZ SAM

I ZWIERZE: l lRASA:
C zę ś ć  w ytłuszczona og łoszen ia  - słowa kluczowe (w polu rasa  wpisujemy nie w ięcej n iż  50 znaków  łączn ie  ze  spacjam i).

t re ś ć  o g ło s zen ia ..

C e n a Z a m ie n ię  na

Im ię I n a zw isko M ie js co w o ść K o d

Gm ina P ow ia t U lic a
Dane oznaczone kolorem wyłącznie do wiadomości redakcji

K ierunkowy

K ierunkowy

K ierunkowy

Uwagi

Uwagi

Uwagi

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

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

ZAPRASZAMY

Już dziś wypełnij kupon i  przyślij nam swoje ogłoszenie. 
A może masz ciekawe zdjęcie zwierzaka? Przyślij je  
wraz ze swoimi danymi oraz własnoręcznie podpisanym 
oświadczeniem, którego treść drukujemy obok, 
a weźmie udział w konkursie z nagrodami.

Wzór oświadczenia:
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanego zdjęcia; prawo 
do rozporządzania nim nie jest w żadnym stopniu ograniczone 
prawami osób trzecich. Nadesłane zdjęcie nigdy nie było publikowane.

(podpis) .<$............................................................................

W K R Ó T C E  W  K I O S K A C H

H m I d zĄ GS
• I N Z E R T  • O G Ł O S Z E N I A . • A N Z E I G E N  •

w m jn u k .♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  c a c w y  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  i w n o r

międzynarodowy 
miesięcznik 

ogłoszeniowy 
wydawany przez nas 

wspólnie z wydawnictwami 
z Czech i z Niemiec.

s " m m

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
I f t lt l lP O M IS
□  E i & a  5  Ż E N I  O W Y

n RUBRYKA KRAJE □  kupię □  sprzedam □  zamienię .WŁAŚCIWĄ KRATKĘ ZAZNACZYĆ SYMBOLEM X

MARKA:
C zę ś ć  w ypuszczona ogłoszen ia

l l MODEL: l i RODZAJ POJAZDU:

R o c zn ik P rz e b ie g P o je m n o ść S iln ik Kolor

Wypełniać tylko dla ogłoszeń dotyczących pojazdów
t re ś ć  og ło s zen ia ..

C e n a Z a m ie n ię  na

' Im ię  I na zw isko M ie js co w o ść K o d

Powiat UlicaG m ina
Dane oznaczone kolorem wyłącznie do wiadomości redakcji

K ierunkowy

K ierunkowy

K ierunkowy

Tel.

Tel.

Tei.

Uwagi

Uwagi

Uwagi

ę z y k k o n w e r s ia q i

P L G B uc z F P
D

— RUS

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 
900 RÓŻNE 
910 ZA DARMO

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

UWAGA I Nie zamieszczamy ogłoszeń dotyczących 
sprzedaży, kupna i zamiany samochodów, 
z wyjątkiem aut z pozycji 300 i 340.

ju z  w  s p r z e d a  z  y r  r  r

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 2 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 1.06.2001

mailto:stymar@planetazwierzat.pl


SKUPsZAMIANA, SPRZEDA2*PAKETY W E2FEC 2EŃ 00

A U T O K O M IS
A U T A  N O W E  - W Y B Ó R :  

i D A E W O O
.M A T IZ ceną 23800,-.. tata 379,-

11 V I U I W U Ó / i

od * JL t
(każda m a  ' t n C v K le  i ^ J k u t e r W n« auta nowe (każda marKai .f^i vu \e 

W Ol/ł/OśĆ U! K r e d y t y  n a  rn®* V “

Wrocław, róg Komandorskiej i Swobodnej
te l. (071) 336 99 00, 336 90 10! 

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

"kANOS " cena 30100,- rata 478,-
POLONEZ cena 22700,- rata 361 ,-

“TJOitgA ■ i. ,; ; cena 35300,- rata 562,-

■ SEICENTO cena 20900,- rata 332,-
UNO 30 cena 20800,- rata 331

' : cena 22400,- rata 356,-
PUNTO 1.2 . cena 31300,- rata 498,-

# S lE Ń A E L ; cena 27700,- rata 441,-
PALIO WEEKEND cena 30700 - rata 489,-
BRAW cena 42600,- rata 610,-

A

jp  S K O D A
FELICJA cena 27870,- rata 443,-
FABIA cena 31190,- rata 496,-
FABIA KOMBI cena 39290,- v rata 625,-
dCTAVIA cena 45790.- rata 656,-

^)VOLKSWAGEN
POLO cena 35600,- rata 567,-

, ! GtiUF : cena 52700 rata 755,-
B O R A  

I  P A S S A T
cena 56000,- 
cena 67000,-

rata 713,- 
rata 853,-

A U T A  U Ż Y W A N E  - W Y B Ó R :
Marla i typ Rok pf. kotof _____Cena Rata

"'ALFA ROMEO 145 1< 1»7 czerwony 23000 410
M BH SO IO  _______________ 1990- czarny 14900
AtlD1100C4 2.3 1931 "srebrny -net. 20300
BMW 520 20 24v 1992 graf(»•> met 23900 2133
BMW m  1997 czarny met....71000 1267
CITROEN B X 18 1 9  : 1985 srebrny met. 3500

"T»fiSNQUECENTO  704 1995 czerwony 10500 231
•' FIATCG Sport n j 11 H95 Mity......... 12900 261

FiAT UNO 5015  “  1990"....... czarny'....... 10900......
FIAT PUNTO 75 E U  U  1995. . zielony met 18000 “563

i 6....  1997' '  biały 24900 444
FORD FIESTA 180 1992 ............ 11200 999

. ‘ FORDFIESTA 180 1993 ~ biały 9900 492
FORDESCOCT 14 1«» - iSebiesKi r o t  8800.......

JPŚRD S lERR^ CO M B11 B T D ^ rż iS ^ S R .. W ' " '  10900.........
FORD SCOrtPIO COMBI 2 5 TD 1°94 żolty 27820 687

1 HONDAACCORO COMBI 20 1993 niebieski mat 17500 871
m s p w  z i)  ' - 1986’ , araWowymet 11400
. M F flC Ć O F lilO D  2'9iJ * 1‘ 33 biały 47200 235
T*»«S8AftfERRANO'SO ‘  ’  1WlT ^  biały 29900

NISpANTERRANGII 24 1999 zielory moi 90480 1445
'  ^ PEL CORSA ECO l T  1996 **“  biały 188Ó0 342

'O gEŁC A llB R AŹJ ;  1991 ^ ~~ biały ...... 20000 ........
OPEL CALIBRA20 1930 czerwony , 16900

**{& & .Óf t EGA3 W91 czarny 46900 *
(W  ' m *  1990 biały 10900

» 'FB)<SfeÓT4i6''l 9' x '  1990 acity met”  11100
PLYMOUTH GR '.OYAGER 33 1997 zielony met 57000*1018
RENAULT CLIO * 9 0  ‘  1996 biały * 19900 361
RENAULT TRAFIĆ 2 <0: 1980 - - biały 12800

“ R E N A U l f t t U  1993 niebieskimet 12400 817
SKODA FELICJA COMBI 1 9 D 2000 zielony met 32500 484

•J rt łP Ó LÓ I.4  ■ ~  1997 zielony met 26500 313
VW POCO CLASSłC 1 4 16V 1996 graniowy met 28600 515
VW JtTTA 13 * 1991 czerwony 11400.....

i
A  U T O  K O M I S  S E A T \

PTHW Wrocław Sp. z o.o.
50-203 Wrocław ul. Dmowskiego 7 tel. (071) 345-39-28 
 (przy giełdzie samochodowej i salonie Seat)_____
ALFA ROMEO 1996 1400 17.400,- SEAT CORDOBA 1994 1500 18.500
DAEWOO TICO 1997 800 12.200,- SEAT CORDOBA 1999 1900 diesel 31.500
FIAT BRAVO 1996 1700 25.900,- SEAT CORDOBA 2000 1400 od 33.900
RAT CINOUECENTO 1996 700 11.000,- SEAT IBIZA 2000 1400 od 30,200
FIAT PUNTO 1998 1100 21.400,- SEAT IBIZA 1996 1400 17.500
FIAT UNO 1994 900 8.200,- SEAT MARBELLA 1991 800 7.000
FORD ESCORT 1995 1800 14.500,- SEAT TOLEDO 1996 1800 23.500
FORD MONDEO COMB11994 1800 TDI 24.500,- SEAT TOLEDO 1996 2000 28.000
MERCEDES 123D 1980 2000 5.500,- SKODA FABIA 2001 1400 30.990
NISSAN PRIMERA SLX 1994 2000 20.500,- SKODA FABIA COMBI 2001 1400 39.090
OPEL ASTRA 1993 1700 diesel 17.500,- SKODA FELICJA LX 1996 1300 15.800
OPEL ASTRA 1995 1400 17.500,- SKODA FEUCJA 2000 1300 26.490
OPEL CORSA 1993 1200 10.500,- TOYOTA COROLLA 1992 1300 10.500
OPEL VECTRA 1995 1700 TD 25.500,- VOLVO 760 GLE 1983 2400 TD 9.000
PEUGEOT 205 1990 1900 dlese 8.000,- VOLVO 850 1995 2400 41.500
POLONEZ ATU 1996 1600 9.000,- VW GOLF 1993 1600 17.000
RENAULT CLIO 1993 1400 12.700,- VW GOLF II 3d 1990 1600 12.000
RENAULT R 21' 1991 1700 9.900,- VW POLO 1995 1400 18.900
RENAULT R 21 1993 2200 12.500,- LIAZ 150-261-fprzyczspa 1989 11.940 9.900

B I U R O  K R E D Y T O W E

PREFEREN CYJN E  K R E D Y T Y  D EW IZOW E * M A X  N A  S LA T  * DO 100% W ARTOŚCI SAM OCHODU

DO KAŻDEGO SAMOCHODU BLOKADA SKRZYNI GRATIS !!!
K R E D Y T U J E M Y  S A M O C H O D Y  N O W E  I  U Ż Y W A N E

„AUTOCENTRUM  PRESTIŻ 
LsŁ  L U B IN  - Baza P K S
ul. Ścinawska 49, tel./fax 076/844-28-90, tel. 8-601 87 28 78

1p /  P R O W I Z J I  P R Z Y  K R E D Y T O W A N I U  

/ O  T R A N S A K C J I  G I E Ł D O W Y C H  I

BEZ OPŁATY SKARBOWEJ I
REWELACYJNIE TANIE PAKIETY UBEZPIECZENIOWE 

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

SAMOCHODY OSOBOWE
MARKA....................................... ................................................................... ROK. ... POJ. . ......  CENA
AUDI A4, ABS, WSPOMAGANIE, KLIMATR0NIC, ALARM, RM, B0R00WY ................... ..95.. .. 1.8B . 39.200
BMW 520 i, BEZWYPADKOWY, 3 MIESIĄCE W POLSCE, ZIELONY.............................. .. 91 .,£* 2.0 IB 19.100
BMW 5251 24V, KLIMAT., ABS. EL. 0TW. SZYBY, PODUSZKA P0W., SZARY MET. .. 91 .. ... 2,5 IB ...... 21.600
BMW 7301. SKÓRA, KLIMAT., 2 X POD. P0W., R0, GRAFltOWY MET. ...................... .. 91 ., ...3,0 iB 22.500
DAEWOO LANOS, SALON, MUL-T-L0CK, RADIO, CZERWONY ................................... .. 97.,.... 1,5 iB 15.900
FIAT REGATA, SELEDYNOWY, EL. 0TW. SZYBY, SZYBERDACH, R0 ........................... .. 86 ...... 1,9 D ........4.400
FORD SC0RPI0, INST. GAZOWA, ELEKTR. WYP., BIAŁY.................................. ........ .. 90...... 2;4 B ........9.900
FORD SIERRA KOMBI, ALARM, HAK, RADIO, BIAŁY................................................ .. 89.,.... 2,0 B ........5.500
FORD M0N0E0 KOMBI TD. ABS. EL. 0TW. SZYBY, WSPOMAGANIE KIER., GRANATOWY . 94.,:... 1,8 TD ...... 22.700
HYUNDAI LANTRA KOMBI, SKÓRA. KLIMAT., 2 X POD. P0W., BEŻOWY MET. ............. .. 99...... 1,6 IB ....  35.900
HONDA CMC. WSPOMAGANIE. EL. 0TW. SZYBY, CENTRALNY ZAMEK .................... .. 93 .. ...-1.5 iB ...... 14.600
JEEP GRAND CHER0KEE LAREDD, PEŁNE WYP., INST. GAZ., CZERWONY..... .. 95 ., ... 4.0 iB .....  59.000
MAZ0A 323F, KLIMAT., PEŁNE WYP0S. ELEKTR., CZERWONY ............................ .. 95 ...... 1,5 iB .....  26.900
MERCEDES BENZ 300 E 124, WSP0M., ABS, KLIMAT., C. ZAMEK, RA0I0. HAK, GRAFIT. .87 .. ... 3,0 B ...... 20.600
MITSUBISHI GALANT,'ELEKTRYCZNE WYP., WSPOMAGANIE. CZARNY .. 91 .....1,8 IB ...... 11.900
OPEL ASC0NA DIESEL, BIAŁY ................................... ...................................... .. 85 .. ... 1.6 D 5.000
OPEL ASTRA KOMBI, WSP0M. WELUR. RM, ALARM, POD. PO W., BIAŁY.......... . .: 97.. ... 1.7 TD 28.000
OPEL KADETT KOMBI. SILNIK PO REMONCIE, NIEBIESKI ......................................... .. 84.. ... 1,3 B ........ 2.900
PEUGEOT 206, KLIMAT., A8S, WSP0MAG. KIER., WYP0S. ELEKTR., CZARNY........... 2000.. ... 1.6 iB .....  31.500
POLONEZ. SILNIK PJ3 REMONCIE. BIAŁY ............................................. * ............... .. 88 ..... 1,5 iB 2.700
POLONEZ CAR0 GU. WTRYSK BOSCH. 1 WŁAŚCICIEL. ZIELONY .......... .................. .. 93 ..... 1,6 iB 3.500
RENAULT 5. EL. 0TW. SZYBY. CENTRALNY ZAMEK. GRAFITOWY .............................. .. 88 .. ... 1.4B 7.500
RENAULT 19. RM. STAN B. DOBRY, 3 0RZWI0WY. BIAŁY______ .......................... .. 90.. ... 1,4 8 7.900
RENAULT 19. CENTRALNY ZAMEK. ALARM. EL. 0TW. SZYBY ................................. .. 92 .. ... 1,4 B 10.600
R0VER 216. CZERWONY. EL. OTW. SZYBY. WSPOMAGANIE .................................... .. 90.. ... 1,6 B 9.900
SEAT TOLEDO. SREBRNY MET. WSPOMAG. KIEROWNICY. ALARM. RA0I0................ .. 95.. ...1,6 iB ... 20.700
VW BORA V5. PEŁNE WYPOSAŻENIE. KLIMAT., ZIELONY MET. ................................. .. 99 ..... 2.3 IB 59.000
VW LUPO SOI. WSPOMAGANIE KIER.. RA0I0..................................... .. 98 .. ... 1.7 D 29 900
VW PASSAT KOMBI. WSPOM . MUL T-LOCK. BIAŁY ......................... ........ .. 92 .. ... 1,9 TO 18 200
VW PASSAT. MUL-T-LOCK. STAN B. DOBRY, BIAŁY.................................. .. 87 .. ... 1,6 B .......  8.900

CIĄGNIKI SIODŁOWE
DAF 95 ATI 360. BIAŁY, PODUSZKI. ZF Z PÓŁBIEGAMI...................................... . 92.. 34.500WAT
RENULT R 365, EL. OTW. SZYBY. 365 KM. RESOR, BIAŁY................................... . 88 .. 16.000łVAT
IVEC0 TURBO STAR 190-36, PODUSZKI, WEBASTO, ZF. BIAŁY ................ . 89.. 29.500łVAT
RENAULT MIDLINER, 150 KM. RAMA, BDF, PODUSZKI, WSPOMAGANIE. BIAŁY........... . 94 .. 41.000+VAT
NACZEPA TRAILOR 12.20, 3 OSIE, RESOR.................................................. . 80 .. .. 7.000+VAT
NACZEPA, 13.60, RESOR PARABOLICZNY............................................................. . 89 .. 23.000+VAT
NACZEPA WYWROTKA, ALUMINIOWA. RESOR. STAN IDEALNY................................. . 91 .. 43.00Q+VAT

SAMOCHODY DOSTAWCZE
FORD TRANSIT, 00 POŁOWY PRZESZKLONY. BIAŁY ............................................... . 86.. . 1,6 B ... ... 7.000+VA1
JELCZ 317 WYWROTKA. BIAŁY............................................................................ . 84 .. 10.600
VW LT 28, PODWYŻSZONY................................................................................. . 94 ... 2,4 0 ... 31.200
VW T4, KUPIONY W SALONIE, BEZWYPADKOWY, BIAŁY ...................................... . 96.. . 1,9 TD .. 35.900
VW T4, 8 MIEJSC. WSPOMAGANIE.' RADIO, BIAŁY................................................. . 97.. . 2.4 D ... 35.DOO+VAT
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AUTOZŁOM 
AUTOHANDEL I

SKUP SAMOCHODÓW  
CAŁYCH I POWYPADKOWYCH 

SPRZEDAŻ CZĘŚCI 
UŻYWANYCH 

Wrocław, uL Tęczowa 8S 
tel. 342-83-08

t e l .  k o m .  0 - 9 0  3 4 0  7 I Z  

o - s o z  3 4 0  7 x 1  

C z y n n e  o d  8 ° °  d o  1 8 ° °  

s o b o t a  o d  8 ° °  d o  ł S 0 0

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

używanych R U f f i n  1 SaŚgM
tel. 0-501 452 416 
tel. 0-501 106 072W ROCŁAW  

STADION OLIMPIJSKI

TANIE KREDYTY SAMOCHODOWE - RATA 150 zł 
POŚREDNICTWO KREDYTOWE, UBEZPIECZENIA

AUTOKOM IS

<i1A U T O V E R S
59-300 Lubin, ul. Ścinawska 49 
tel./fax (0-76) 842 11 83,
0502 686 352, 0606 277 812 
e-mail:autovers@pocztó.wp.pl OP005810

AUDI 80. 1990. 1600b, 17.300 zI
DAEW OO NEXIA  SEDAN. 1997. 1500b. 15.200 zł 
FIAT TIPO OT, 1993. 1800, 30. 14.500zł
FIAT 126p. 1999, 650, 9.000 z ł
FO RD  ESCO R T  G LX , 1990/9516001 b. 10.300 z ł 
M ER CED ES  124 .1992/93.3000TD.PDW. 53.000 z ł 
N ISSAN SUNY, 1993. 1400. 16V. salon. 16.000 z ł 
N ISSAN PRIM ERA, 1997, 1600b, 29.900 zł
O P E L  KADETT, 1990/94, 1600b. 3-0. 6.900 z ł
O PE L  KADETT. 1991. 14000. 5-d, 11.000 zł
O PE L  CALIBR A , 1993,2000b, 17.500 zł
O P E L  CALIBR A , 1991, 2000b, 17.500 zł
O P E L  V E C T R A 1989. 1600b. 8.400 zł
PONTIAC TRAN  SPORT, 1992, 3200b. 26.000 zł 
RENAULT  19.1993. 1800b. PDW. 17.200 zł 
TOYOTA AVEN S!S ,1998.1.8.POW.combi,45.800 z ł 
R EN AU LT  LAGUN  A.1995, 200Ob. 25.500 zł 
VW  PASSAT  8 5 ,1 9 9 7 ,1800T. PDW. 55.000 z» 
VW  P A S S A T , 1993/94. 1900TD. 16.900 zł
VW  PASSAT  COMBI, 1994. 2000b. 22.500 zł
VW  G A R BU S , 1970, 5.600 z l
V W  JETTA , 1992/95,1600, 11.000 zl
V W  PO LO , 1998, 1400b, 3d, 23.500 z l

B n B

M AN  19.362, 1990/97. 49.000 z ł ♦  VAT
SC A N IA  Pa4x2, 1986. 750 tys/km. 30.000 z ł ♦  VAT
SC A N IA  R  142 H4 * 2,1984, 420KM. 22.000 z ł + VAT
R EN AU LT  R  385 M A JO R . 1990

N A C ZE P A  EY LE R T  S G  220, 1971. 13,3m, 15.000 z ł 
N A C ZE P A  LA G EN D O R F  W YW RÓT.78. 22.000zł*VAT
N A C ZE P A  W YW RÓ T K A R N EL , 1994/95. 61.000 z ł ♦  VAT 
N A C ZE P A  BR AN D YS . 1984, 12 40m. 7.500 zł
A C K ER M A N -FR U E H A U F  SDX135 T»3,92.39.000 z ł «VAT 
N A C ZE P A  FRUEH AUF, 1990. 13.6m. 2.65T, 25*00zł VAT 
P R Z Y C ZE PA  K A E S S B O H R E R  V12B , 10.000 zł

Ł A D O W A R K A  Ł200, 1964, SW  400. 42.000 zł*VAT |
ŚM IEC IAR KA  JE LC Z , 1983, S W  680, 19.000 żł*VAT|
A U T O B U S  AU T O SAN  H  10 11.01, 1986. 25.000 zł
A U T O B U S  J E L C Z  080,1960. 30m lejsc. 7.000 z ł
PR Z Y C ZE PA  CAM PING  IFA H P  4

LUBLIN  CHŁODNIA, 1997, 25000, 25.000 z ł l
M ER CED ES  VTTO 108K.1997, 2,30, 9,6T,43.000 z ł*  
TOYO TA HIACE, 1982,1600b, 1500kg, 4.900 zł
VW  T4, 1995, 1900 TD, Sos. 36.500 zł
V W  T 4 ,1995, 2400 D, 36.500 zł

V O L V O  S  >40, 
1 9 9 7 i  1  7 0 0 b ,  . P D W ,  

2 3 . 0 0 0

Skupufem yl przyfmufemy w  koriils  
samochodypowypadkowe:

I"* ‘ osobowe I  ciężarowe -
Przy 30% wpłaty - procsdura uproszczona 

Przyjmujemy do aprzeda±y wszystkie sam ochody 
bez żadnych opłat.

V W T 4 ,1996 ,1900TD,kabłnax2+skneynia, 29.500 zł+YĄT , Gwarantujemy szybką  sprzedaż.

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

A U T O K O M IS
Wrocław, ul. Krakowska 180, tel. 071/342-21-32, 0 601 78 26 61 lub 0 601 79 88 07 

Biuro Kredytowe, tel. 781-56-64, 0-601 78 26 61 ____
‘ Nisko oprocentowane kredyty na samochody nowe i używane (również spoza komisu) 

"Promocyjny pakiet ubezpieczeń (z możliwością skredytowania)
"Procedury uproszczone (bez zaświadczeń o zarobkach)

"Kredyty dla firm  i rolników 
"LEASING NA SAMOCHODY NOWE i UŻYWANE - RÓWNIEŻ PROCEDURA UPROSZCZONA 

"MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU
MARKA'..................................POJ  .............  ROK    ... CENA
BMW 316 COMPACT ...:...........1600 i......................... .1997. 28 500 zt
FIAT MAREA....................... „ 2 0 0 0 i..................1997......... 23 500 zł
FIAT PUNTO  ........: 12001 ................. 1994    16 900 zł
F0RDESC0RD ........................1300 ............... 1 1996 .........  19 900zł
F0RDESC0RD  ................. . 1600i zetec........1996.......  24 500 zł
FORD SIERRA SEDAN  .......2000 i...............1990/94 .......... 7 900 zł
IVEC0 49-10 V ................... . 2800TD.1997 ... 36 900 + VAT
LIAZ ciągnik siodłowy........... 11940TD......  1997 skł  16 000 zł
MAZDA 323 F ....................... 1600 .............. 1992/96......... 11 000 zł
MAZDA 626 KOMBI ............ 2000 i.................. 1993 ......... 15 900 zł
MERCEDES 124  .............. 2000 i............... 1988/95   19 600 zł
MERCEDES 124 ....................2300 i.................  1986   14 500 zł
OPEL ASTRA........................ 1600  ............ 1993/96 ......... 15 700 zł
OPEL ASTRA KOMBI.............1600 .................. 1992 ..........  14 900 zł
OPEL ASTRA KOMBI.............1400 i.................... 1996   21 000 zł
OPEL KADETT.......................1600 .........  1989............  7 800 zł
0 PELC 0M B0   ........ 17000   1997 &....... 16 600 zł
OPEL OMEGA KOMBI............ 2500td  .......... 1994   32 500 Zł l
OPEL VECTRA ................. TSOOi .......1991/96.....  11 000 zł
OPEL VECTRA......... ..:............18001 a a l S f e  1991 ......... 11 700 zł
OPEL VECTRA................... . 1600 R M  £ & . 1992 ......... 11 900 zł
PEUGEOT 405 1,6  |...... ......1600 + gaz ..... 1991/97..........13 900 zł

POLONEZ CAR0 ijjL, 1600-.........     1993   2.500 zł
POLONEZ CARGO ..-: .......1996    8 5002)
POLONEZTRUCK R 0 Y    1600 i................. 1999 ... 13 500 + VAT
PRZYCZEPA NIEWIADÓW B2000  :.. 1996.......   5 500 zł
RENAULT 19 ......................... 1700 i.............. ....1994.......  15400 zł
RENAULT LAGUNA KOMBI 1800 i.................' 1996  27 200 zł
RENAULT LAGUNA KOMBI....... 1600i 16V 3 $  1998/99 ... 41 400 + VAT
RENAULT MAGNUM......................  1992 ... 45 000 + VAT
RENAULT MEGANE................1400 i.................. 1-996.........  23 500 zł
SEATTOLEDO....................... 1600 ..........   Se 1994   15 900 zł
SKODA FAV0RIT....................1300 ................... 1991  6 000 zł
SUZUKI X -90................ 1600 i...............  1997..........  39 900 zł
TOYOTA C 0R0LLA .................1332 i................. 1996.........  21 200 zł
TOYOTA COROLLA KOMBI 1332 i................. 1997.........  29 800 zł
TOYOTA C 0R0LLA .................1332 i................... 1998  31 000 zł
V0LV0 440 ............................ 2 000 i..................1996.........  25 500 zł
VW GOLF III..........................  1800i............. 1992/96   16 500 zł
vw  g o l f  n i .:........................le o o i  1995.......... 21900 zł
VW GOLF III :...-.......................1900td........ 1995   21 900 zł
VW PASSAT KOMBI................2 000 i..................1995.........  29 900 zł
VW PASSAT KOMBI............... 2000Ł—  .........— 1993   18900 zł
VW PASSAT KOMBI...............16 0 0 D ...........  1988tr.v.„. TtT900
VW POLO .............................. 1400  ........... 1998..........  26 000 zł

BEZPŁATNA EKSPOZYCJA SAMOCHODU DO SPRZEDAŻY - NISKA PROWIZJA KOMISU 
ZAPRASZAMY D n .-D t..9 "  -18", Sobota 9 "  -16” , niedziela 11" -15"___
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HEGEMON AUTOKOMIS 
Wrocław, ul. Borowska 2, Róg Suchej i Słowowej (vis a vis dworca PKS) 
tel. (071) 369-53-96 lub 369-56-89 
Zapewniamy kompleksową usługę przy udzielaniu kredytów 
mieszkaniowych, gotówkowych i samochodowych.

RESTRUKTURYZACJA Z A D ŁU Ż EŃ , BUSINES-PLANY

LP. MARKA POJAZDU..... * -. POJ......... .. ROK. .KOLOR...... ... DO UZGODN 
... DO UZGODN32 KIAK2700 ..... ......... .

1  auomoo..........._...... ... 18 .......... .. 1990. . BORDO...... STAN IDEALNY.........
2 AU0IA6____ ______ ... 2.6____ .1995. . CZARNY ...... STAN IDEALNY_____
3 BMW520_____ _____ .. 2JO ...... .... .. 93196 . CZARNY... . POWINDYKACJI____
4 BMW524..... ............. .. 2.40IESEL .. .. 1987 . NIEBIESKI... USZKODZONY_____ . . .  3 500,00 ZL
5 BMWS25TDS....' ...... .  2.5 KOMBI.. .. 1994 . CZARNY .... . POWINDYKACJI... _ .. 34 000.00 ZL 37 MAZDA 626 ______ ___ 2.0.._.... ..
6 BMW 520 ................... SKÓRA. ELSZYBY.LUST 

POWINDYKACJI____
.. 75 000,00 ZL 38 MERCEDES 126_______ 2,8 GAZ .._

7 BMW520 ........ ........ . .. 10 --------- .. 93196 . CZARNY___
S CHRYSLER CIRRUS LXI.. ..2 * --------- .. 1995 .SREBRNY ... SKÓRA.ELSZYBY.LUST. ... 41500.00 ZL 40 MERCEOES124_______ 25_____
9 CHRYSLER JEEP ........ . .2 5 --------- .. 1995 . CZARNY...... POWINDYKACJI....... ... 35 000,00 ZL 41 MERCEDES240'--------- 2.4_____
10 CITROEN C15_______ .. 13........- 42 MERCEDES 4080______

43 MITSUBISHI GALANT___
2,3 DIESEL 
25_____

_ . 30 000,00 ZL
11 DAEWOO TICO_____
12 DAEWOO ESPERO CD . .... 13 -.... .... .. 1999 . . SREBRNY .... POWINDYKACJI____
13 DAEWOO NUBIRA...... . .. U  -_____ . 1999 . .GRANATOWY POWINDYKACJI ....... ... 27 500,00 ZL
14 DAEWOO NUBIRA____ .. z o .......... .. 1996 . .BORDO ...... POWINDYKACJI ...... .. DO UZGODN 46 MSSANPICKUP...... ..... 2.4_____ . 1999 ... NIEBIESKI ....
15 FIAT 126P......... ....■ .. 0.6_____ . 1996 . .CZERWONY..
16 FIAT CINOUECENTO ...... .. 07 ... .. 1996 .CZARNY..... Z SALONU ...............
17 FIAT UNO 45_______ .. 1.0 _____ .GRANATOWY ... 8 500,00 ZL 49 OPEL CORSA_______ „

50 OPEL CORSA___.1_____11 FIAT UNO 45.............. .. 15....___ .BORDO ......
19 FIAT TEMPRA KOMBI... .. 1.6..... ... . .. 1995 . BIAŁY........
20 FORDESCORT______ .."12______ .. 1982 .GRANATOWY POWINDYKACJI____ .... 4 000,00ZL
21 FORD SIERRA............ .. 15_____ .. 1985 . . SREBRNY .... POWINDYKACJI____ ... 4 000,00 ZL 53 PEUGEOT 806 .............
22 FORD SIERRA______
23 FORDSCORPIO.... ....

.. 2.3 DIESEL . 

.. 10_____
1988 . 

.. 1990 .
.SREBRNY ...
. NIEBIESKI.. .

POWINDYKACJI ......
GHIA.............. ........

-...7 800,00 ZL 54 PEUGEOT J5____ ____ 2.5 DIESEL . . 1991 ... BIAŁY_____ POWINDYKACJI____ —  9 800,00 ZL

15. . 1994 „  GRANATOWY 5MIEJJSC__ -w ___ __  5 600,00 ZL
25 FOROWINSTARGL ____ .. 3,8 V6____ .. 1996 . .GRANATOWY POWINDYKACJI____ ... 31000,00 ZL
26 HONDA CM C_______ .. 15 ....... .. 1992 . .CZERWONY.. POWINDYKACJI____ 15---------
27 HONDAACCORD AERODECK2J........... .. 1994. .GRANATOWY OKAZJA. ______ ... 20 000,00 ZL

15____ 89/95 ... CZERWONY.. POWINDYKACJI____ __8 900,00ZL
29 IVEC035-8V............. .. 2.5TD....... 1996 . BIAŁY ......... OKAZJA
30 IVECO TURBO DAŁY__ 62 VW PASSAT COMBI____ POWINDYKACJI _. 16000,00ZL

o

UWAGA!!!!! P rzyjmu jemy do sprzedaży wszystkie marld samochodów, 
niskie prowizje, szybka sprzedaż. 
Wyceniamy i sprawdzamy legalnofó pojazdów - wystawiamy certyfikaty legalności IATA.

AUTO SALON ..GOSIA"
AUTA NOWE & UŻYWANE

WROCŁAW, ul. Nabycińska 10 S r S S
________S A M O C H O D Y  U ŻYW ANE

m a rk a  sa m . r o k  p ro d . po j. s i l .  c e n a m a rk a  s a m . r o k  p ro d . p o i. s il. c e n a
AUDI 80 B4 1994 1.9 TDI 33500,- I MITSHUBISHI LANCER 1984 1.6 DIESEL 3.500.-
CITROEN CX 1986 2JS diesel 4.900,- NISSAN PRIMERA GT1991/96 2.0 13.500,-
DAEWOO LANOS 2000 1.5 25.500,- OPEL CORSA 1995 1.2 17.000,-
DAEWOO TICO SX 1997 800 12300,- OPEL ASTRA 1993 1.4 14.000,-
DAEWOO TICO SX 19999 800 14.900,- OPEL ASTRA 1999 1.4 28.000,-
FIAT CfNOUECEMTO 1994 700 7.200,- OPEL ASTRA combi 1992 1600 11.500,-
FIAT CMOUECENTO 1996 900 11.800,- OPEL ASTRA c o t «  to 1994/96 1.7 19.700,-
FORD ESCORT XR 311988 1.6 4.000,- OPEL KADETT SEDAN 1988 1.5 9.000,-
FORD ESCORT bolero 1998 1.6 26.900,- OPEL VECTRA 1995 1.8 22.900,-
FORD RESTA 1997 U 21.500,- OPEL VECTRA 1998 1.6 38.800,-
FORD MONDEO combi 1995 1.8+gaz 27.500,- RENAULT CLIO 1996 1.2 17.000,-
FORD ORION 91/97 1A 9.500,- SKODA FAVORIT 1992 1.3+gaz 8.800,-
FSO POLONEZ TRUCK1994 1.6 5.000,- SKODA FELICJA LXi 1997 1.3 19.700,-
HONDA ACCORD 1998 1.8 41.600,- VW GOLF II 1991/96 1.8 9.500.-
HYUNDAY EXCEL 1989 1.5 5.900,- VW GOLF II G60 1991/95 1.8 GT113.700.-
JEEP CHEROKEE 1997 3.0 65.700,- VW GOLF IU 1995 1.6 20.100,-
HONDA C M C 1991/97 1.4 13.000,- VW GOLF M kat 1996 1.8 25.500,-
HONDA C M C 1992 1.6 15.200,- VW GOLF IU 1997 1.6 32.000,-
HUNDAY PONY LS 1991 1.5 9.000,- VW GOLF TDI 1995 1.9 32.000,-
LANCIA KAPPA 1996 2.0 35.700,- VW PASSAT 1997 1.8 45.100,-
MAZDA 626 COUPE 1988 12 6.500,- VW PASSAT 1990 2.0 16.800,-
MAZDA 626 1994 1.8 27.700,- VW TRANSPORTER 1981 2.0 5.500,-
MERCEDES 124 250D1986 900 19.900,- MOTOR: APRILLA 1990 125 5.500,-

SAMOCHODY NOWE: PUNKT SPRZEDAŻY
FIAT jfef SKODA

AKCJA ZŁOMOWANIA! s S l  SKODA FABIA od 31.190,- 
FTATSEICENTO OD 19.900,- « S g  UBEZPIECZENIA GRATIS +...

BIURO KREDYTOWE tel. 359 11 51
|* DO 100% WARTOŚCI SAMOCHODU * NOWE I UŻYWANE *MAXNA8LAT |

ALFA ROMEO
ALFA ROME0145,1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, gaz, czer
wony, poduszka, wspomaganie, fabryczna instalacja gazo
wa, stan idealny, cena 20.500 zł, faktura Vat. Świdnica, tel. 
074/853-36-01,0601/79-66-78 
ALFA ROMEO 145, 1996 r„ 78 tys. km, 1400 cćm, boxer, 
zielony metalic, 2 pod. powietrzne, el. reg. szyberdach. wspo
maganie, centr. zamek ♦ pilot, RO, halogeny, zadbany, stan 
b. dobry, kompl. opon zimowych, immobilizer. Trzebnica, tel. 
071/312-04-92,0605/72-19-45 
ALFA ROME0 145,1996 r., 70 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
II właściciel, kupiony w salonie, wszystkie el. dodatki. Wspo
maganie, ABS, immobilizer, alarm, radio + 6 głośników, bez 
wypadku, 3-drzwiowy, -17.900 zł. Wrocław, teł. 0607/36-28-29 
ALFA ROME0146,1995 r„ 46 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, -18.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-37 
ALFA ROME0146 Tl. 1996 r . 106 tys. km, 2000 ccm, czar
ny, ABS, klimatyzacja, 4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, alum. felgi, spoilery, halogeny, RM, spryski- 
wacze reflektorów, sportowe zawieszenie, skórzana kierow
nica, wspom. kierownicy, centralny zamek + pilot, alarm, bez 
wypadku, - 29.000 zł (możliwe raty). Świdnica, tel. 074/ 
853-37-90,0605/65-74-20
ALFA ROMEO 146,1998 r., 2000 ccm; TDi, niebieski meta

lic, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, spoilery, atrakc. 
wygląd, - 36.000 zł lub zamienię na inny (może być uszko
dzony). Stęszew, tel. 061/813-47-02 
ALFA ROME0 155,1994 r., 1700 ccm, Twin Spark, czerwo
ny, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, alum. felgi, 
sportowy ukł. wydechowy, -17.800 zł lub zamienię. Leszno, 
tel. 0605/08-92-81
ALFA ROME0156,1998 r., 1800 ccm, srebrny metalic, ku
piony w śalonie, ABS, pod. powietrznâ  centr. zamek, el. otw. 
szyby, alum. felgi, - 42.000 zł lub zamienię na inny (może być 
uszkodzony). Stęszew, tel. 061/813-47-02 
ALFA ROMEO 33,1987 r., 1700 ccm, grafitowy metalic/peł
ne wyposażenie el., stan dobry, alum. felgi, - 6.500 zł iub za
mienię. Mojesz, tel. 0502/67-28-28, woj. jeleniogórskie 
ALFA ROMEO 33 S, 1989 r., 1400'ccm, boxer, czerwony, el. 
otw. szyby, przyciemniane szyby, spoiler, alarm, sportowy ukł. 
wydechowy, 5-drzWiowy, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, 
reg. kieroWnica, atrakc.'wygląd, - 6.500 zł lub zamienię z do
płatą. Świdnica, teł. 0606/10-00-83 
ALFA ROMEO 33,1991 r., 1400 ccm, jasnoWiśniowy, centr. 
zamek, el. otw. szyby -11.000 zł lub zamienię na 3-drzwio- 
wy. Żbiki, tel. 062/741-64-85 po godz. 16, 741-64-12, w 
godz. 7-15
ALFA ROMEO 33, 1994 r., 60 tys. km, 1700 ccm, boxer, 
wtrysk, czerwony, wspomaganie, el. otw. szyby, - 2.500 zł. 
Kraków, tel. 012/425-27-98. Wrocław, 0601/27-50-14 
ALFA ROMEO GIULIETTA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, bor
dowy, 107 KM, stan silnika b. dobry, stan blacharki dobry, -
3.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-45-12,0603/52-34-84

AUDI
O  AUDI AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszko* 

dzone 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, tel. 071/
353-26-37,0601/70-67-46 01029751

AUD1100, 1976 r., 150 tys. km, 1600 ccm, VW, czerwony, 
inst. gazowa, szyberdach, dodatkowe światło-.stop’ , stan 
dobry, - 3.000 zł. Mrowiny, gm. Żarów, tel. 074/857-00-80 
AUD1100,1979 r., 2200 ccm, benzyna, piaskowy, zadbany, 
szyberdach, pokrowce, RM, stan b. dobry, - 1.900 zł lub za
mienię ńa inny. Wrocław, tel. 071/359-24-50 wieczorem, 0501/
41-88-10
AUD1100,1979 r., 130 tys. km, 1577 ęcm, benzyna, biały, 
stan silnika i skrzyni biegów idealny, blacharki b. dobry, RO, 
zarejestrowany, -1.800 zł. Wrocław, tel. 325-40-70 po godz. 20 
AUD1100,1980 r., 62 tys. km, 2200 ccm, benzyna, żółty, RM, 
stan dobry, na białych tablicach -1.000 DEM. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-95-96,0601/76-39-55 
AUD1100,1981 r., 2000 ccm, niebieski, po remoncie silnika, 
nowe łożyska przednie i tylne, nowy ukł. wydechowy, nowe 
hamulce - blacharka, stan dobry, 5-biegowy, dodatkowo kom
plet szyb, w ciągłej eksploatacji, - 2.000 zł. Legnica, tel. 0607/
39-07-36
AUD1100,1981 r., 2100 ccm, benzyna, biały, kompletna do
kumentacja, stan dobry blacharki, uszk. wtrysk paliwa, -1.200 
zł. Tułowice, tel. 077/460-00-88 
AUD1100 GLS, 1981 r., 154 tys. km, 2119 ccm, benzyna, zie
lony metalic, gaźnikowy, po remoncie blacharki i po malowa
niu, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 071/782-07-88,0501/93-42-97 
AUD1100, 1981/82 r., 2000 ccm, diesel 5-biegowy, silnik z 
1992 r., zadbany, hak, el. otw. szyby, szyberdach, RM - 4.750 
zł. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
AUD1100,1982 r., 2000 ccm, diesel, biały, po remoncie silni
ka i blacharki, 5-biegowy, wspomaganie kierownicy, alumi
niowe felgi, kupiony z urzędu celnego, stan b. dobry, - 3.400 
zł. Legnica, tel. 0607/17-66-93 
AUD1100,1982/83 r., 2000 ccm, diesel, biały, w ciągłej eks
ploatacji, stan dobry, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/787-32-79 
po godz. 17
AUD1100,1983 r., 2119 ccm, srebrny metalic, dużo nowych 
części, techn. sprawny, zamki do wymiany, - 4.000 zł. Szcze
cin, tel. 091/386-46-59
AUD1100,1983 r., 1800 ccm, benzyna, biały, inst. gazowa, 
hak, stan dobry, - 5.700 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0605/72-16-89 
AUD1100,1983 r., 1800 Cćm, benzyna'+ gaz, biały, .cygaro*, 
stan dobry, przegląd do 2002 r., inst. gazowa, 5-biegowy, stan 
opon dobry, w ciągłej eksploatacji, - 6.100 zł lub zamienię na 
Fiata 126p. Oława, tel. 071/313-41-89 
AUD1100,1983 r., 2200 ccm welurowa tapicerka, wspoma
ganie, na białych tablicach, • 1.500 zł lub zamienię na MZ 
ETZ 251. Żary, tel. 068/374-54-22 
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, gra
natowy, .cygaro* • 1.200 DEM. Lwówek Śląski, tel. 0606/
47-9548 (k00088)
AUD1100,1984 r., 2000 ccm, diesel aluminiowe felgi, 5-bie- 
gowy, po remoncie silnika, do poprawek lakierniczych, - 4.800 
Zł.lub zamienię. Świeradów Zdrój, tel. 0609/41-78-15 
AUD1100,1984 r., 2300 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
.cygaro*, inst. gazowa, stan techn. b. dobry, dużo nowych 
części, po remoncie kapitalnym silnika, nowa skrzynia bie
gów (automat.) • 4.000 zł lub zamienię na tańszy albo sprże- 
dam na .części (bez dokumentów), za niższą cenę. Wisznia 
Mała, tel. 071/312-42-18
AUD1100,1984 r., 2150 ccm, turbo, brązowy metalic, .cyga
ro*, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, 
5-biegowy, 4 zagłówki, alum. felgi, welurowa tapicerka, za
dbany, techn. sprawny, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/346-66-21, 
0600/87-27-38
AUD1100 SKŁADAK, 1984/94 r„ 1800 ccm, biały, .cygaro", 
instalacja gazowa, hak, dodatkowe części, • 5.200 zł. Wro
cław, tel. 071/321-45-83,0605/36-30-14 
AUD1100 AVANT, 1985 r., 282 tys. km, 2000 ccm, TD, grafito
wy metalic, centr. zamek, wspomaganie, radioodtwarzacz, •
10.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-75-46,0604/53-03-93 
AUD1100 AVANT, 1986 r., beżowy metalic, stan idealny, kata
lizator, automatic, przyciemnione szyby, na białych tablicach,
- 2.700 zł. Jawor, tel. 076/870-16-60 
AUD1100,1986 r., 240 tys. km, 200 ccm, benzyna, granato
wy, nowy akumulator (gwarancja), pompa paliwa i amortyza
tory, nowa kolumna kierownicza i chłodnica, - 7.000 zł. Ole
śnica, tel. 071/314-40-05
AUD1100,1986 r„ 256 tys. km, 2000 ccm, diesel, ciemnozie

lony metalic, składak, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyber
dach, wspomaganie, centr. zamek, pompa wtryskowa po re
generacji (gwarancja), po wymianie klocków hamulcowych i 
tłumików, stan dobry, • 8.700 zł lub zamienię na tańszy do
3.000 zł, np. Polonez z inst. gazową Wrocław, tel. 071/ 
317-09-36, 0606/46-85-04
AUD1100 CC, 1986 r., benzyna, złoty metalic, model przej
ściowy, inst. gazowa, po wymianie silnika, nowy akumulator, 
stan b. dobry, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 071/373-57-05 po 
godz. 20
AUD1100 AVANT, 1986/87 r., 200 tys. km, 2200 ccm, benzy
na, granatowy metalic, Ouattro, wspomaganie, centr. zamek, 
alum. felgi, hak, welur, klamki kasetowe, po remoncie blachar
ki, lakierowaniu, - 7.500 zł. Świdnica, tel. 0607/65-98-45 
AUD1100 CD, 1987 r., 266 tys. km, 2200 cćm, wiśniowy me
talic, inst. gazowa, wspomaganie kier., centralny zamek, alu
miniowe felgi, hak, welurowa tapieerka, el. reguł, lusterka, -
8.800 zl lub zamienię na Mercedesa 124; VW Passata, Opla 
Astrę. Wrocław, tel. 351-54-36, 0502/29-54-02 
AUD1100,1988 r., 2300 ccm, benzyna, bordowy, alum. felgi, 
wspomaganie, szyberdach, wnętrze C4, drewno, radio CD, 
stan b. dobry, - 11.800 zł lub zamienię na tańszy. Bolesła
wiec, tel. 0606/96-93-01
AUD1100,1988 r„ 205 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, benzyna, 
szary metalic, wspomaganie, hak hol., kpi. dokumentacja, •
6.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-33-44 po godz. 17
AUD1100, 1988 r., 160 tys. km, 2300 ccm, benzyna, kolor 
ciemnowiśniowy, alum. felgi, klimatyzacja, stan b. dobry, -
9.500 zł lub zamienię na trak do drewna albo busa. Głuszyca, 
tel. 074/880-91-37
AUD1100,1988 r., 188 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, centr. zamek, kasetowe klamki, szyberdach, wspomaga
nie, alarm, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-34-35 
AUD1100,1988 r., 2300 ccm, benzyna, metalic, I^OOJDEM 
oraz drugi, Audi Avant, 88 r., 2.0 E, czerwony - 1.600 DEM. 
Ryszard Kowalski, Zgorzelec, tel. 075/775-24-36 w godz. 9-17 
AUD1100,1988/89 r., 2 tys. km, 2000 ccm, benzyna, grana
towy, el. reg. lusterka, centr. zamek, ABS, szyberdach, stan 
idealny, po remoncie, - 9.900 zł. Szklarska Poręba, tel. 0603/
46-45-74
AUD1100,1988/89 r., 2000 ccm, benzyna, zielony metalic, 
szyberdach, centralny zamek, wnętrze od modelu C4, inst. 
gazowa, zadbany, garażowany, - 11.500 zł. Wałbrzych, tel: 
074/848-80-26
O  AUD1100,1989 r, 2000 ccm, benzyna, błękitny 

metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
ABS, klimatyzacja, • 9.700 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87024141

AUD1100 AVANT, 1989 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, inst. 
gazowa, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szy
berdach, klimatyzacja, bez wypadku, roleta, alum. felgi* stan 
b. dobry, -10.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-57-90,0602/66-59-74 
AUD1100 C4, 1989 r., 223 tys. km, 2300 ccm ABS.el. reg. 
lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, stan b. dobry, -
12.100 zł. Chojnów, tel. 076/818-59-29,0601/77-18-21 
AUD1100 AVANT, 1989 r., 180 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
czerwony, instalacja gazowa; pełne wyposażenie, skórzana 
tapicerka; -10.000 zł. Głogów, tel. 0602/53-99-61 
AUD1100,1989/93 r., 2000 ccm, benzyna, popielaty, szyber
dach, hak, bagażnik dachowy, kpi. kół zimowych, stan dobry,
- 9.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-53-92,0502/34-00-94 
AUD1100,1990 r., 2300 ccm, benzyna, złoty metalic, wspo
maganie, centr. zamek, klimatyzacja, szyberdach, alarm, 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, wspo
maganie kier., alarm, hak, szyberdach, centr. zamek, el. otw.' 
szyby i lusterka, blacharka do poprawek lakierniczych, -
13.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/731-23-87
AUD1100,1990 r. .cygaro’ , klamki kasetonowe, klimdtronic, 
el. otw. szyby i szyberdach, wnętrze modelu C4, stan b. do
bry, - 11.000 zł. Łozina, gm. Długołęka, tel. 071/315-49-32, 
0608/83-19-13
AUD1100 AVANT, 1990 r„ 172 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, 
bez wypadku, relingi dachowe, roleta bagażnika, wspomaga
nie, centr. zamek, szyberdach, RO, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, kpi. dokumentacja, 5 miesięcy w kraju, - 21.500 zl lub 
zamienię. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-42,0601/71-11-06 
AUD1100 AVANT, 1990 r., 170 tys. km, 2500 ccm, TDi. srebr
ny metalic, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -17.500 zł. Wro
cław, tel. 0501/71-41-55
AUD1100 AVANT, 1990 r., 2300 ccm, benzyna automatic, stan 
dobry, -10.900 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
AUD1100 AVANT, 1990/94 r., 170 tys. km, 2500 ccm, TDI, 
czerwony, 7rCsobowy, wspomaganie, ABS, el. reg. lusterka, - 
szyberdach, relingi dachowe, RO, alum. felgi, hak, dzielona 
tylna kanapa, koła zimowe, - 21.000 zł. Kłodzko, tel. 0603/ 
13-09-59
AUD1100 C4 ,1991 r., 2000 ccm, srebrny metalic, I właści
ciel, sprowadzony w całości, el. otw. szyberdach, - 19.000 zł 
lub zamienię. Oleśnica, tel. 071/314-48-70

AUD1100 C4,1991 r., 2400 ccm, diesel,.- 24.000 zł. Bobrowi
ce, tel. 068/391-31-74
AUD1100 C4, SEDAN, 1991 r., 160 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, biały, alum. felgi, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, el. otw. szyby, RO, welurowa tapicerka, -
19.800 zł. Nysa, tel. 0603/60-73-43,0607/38-85-70 
AUD1100,1991 r., 2000 ccm, benzyna, biały, ceńtr. zamek, 
wspomaganie, procon-ten, RO Blaupunkt, zestaw głośno 
mówiący, telefon, immobilizer, kpi. dokumentacja, alarm, pi
lot, -19.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-23-87,0601/55-34-50 
AUD1100 C4,1991 r„ 2000 ccm, srebrny metalic, zadbany, 
atrakc. wygląd, alarm, blokada skrzyni biegów, centr. zamek^-^F 
RM, -18.400 zł. Wrocław, tel. 071/359-03-35 
AUD1100,1991/92 r., 220 tys. km, 2800 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, pełne wyposażenie, automatic, stan b. dobry, -
22.000 zł. Wrocław, tel. 0608/55-66-73
AUD1100 e4, AVANT, 1991/92 r., 170 tys. km, 2300 ccm, 
wtrysk, kombi, czerwony, w pełni sprawny, sprowadzony w 
całości, II właściciel, ABS, RO, centralny zamek, el. reguł, 
szyby, welur, wspomaganie, szyberdach, oznakowany, udo
kumentowane pochodzenie, stan dobry, -16.600 zł. Wrocław, 
tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
AUD1100,1991/97 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, .cyga
ro”, aluminiowe felgi, centralny zamek, el. otwierane szyby,

., el. reguł, lusterka, ABS, wspomaganie kier., alarm, radiood
twarzacz, komputer, po wymianie opony i tylne teleskopy, 
zadbany, atrakcyjny wygląd, -19.500 zł lub zamienię na mniej
szy, w tej cenie. Wrocław, tel. 071/355-35-68 
AUD1100 C4,1992 r., 150 tys. km, 2000 ccm, niebieski, spro
wadzony w całości, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm 
+ pilot, alum. felgi, szyberdach, RM Pioneer, bez wypadku, 
stan b. dobry, -18.900 zł. Kamienica, tel. 077/431-73-47,0604/
94-51-32
AUD1100 C4 AVANT, 1992/93 r., 108 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, srebrny metalic, stan idealny, klimatyzacja, ABS, hak, 
relingi dachowe, roleta, soczewki, aluminiowe felgi, - 26.900 
zł lub zamienię na uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/
61-59-50, 0609/26-96-78
AUD1100 C4,1992/95 r., 200 tys. km, 2800 ccm, V6, czarny, - 
automatic, klimatyzacja, el. reg. lusterka, szyberdach, alum. 
felgi, RO, CD Blaupunkt na gwarancji, stan b. dobry, - 29.000 
zł. Strzelce Opolskie, tel. 0602/51-61-16 
AUD1100 C4,1993 r., 180 tys. km, 2500 ccm, bordowy meta
lic, TDi, 2 pod. powietrzne, ABS, RM, klimatronik, drewno, 
centr. zamek, 4 zagłówki, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ser- 
wo, soczewki, sprowadzony z 05.2001 r„ bez wypadku, I wła
ściciel, stan idealny  ̂ - 34.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
734-20-75,0608/10-08-32
AUD1100 C4 ,1993 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny, szyb&o, 
dach, ABS, serwo, stan b. dobry, - 22.500 zł. Grodków, tet 
077/415-30-62
AUD1100 C4 AVANT KOMBI, 1993/94 r., 170 tys. km, 2800 
ccm, V6, perłowogranatowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. dach', klima- 
tronic, kubełkowe fotele; relingi dachowe, reflektory soczew
kowe, garażowany, bez wypadku, 180 KM. - 26.900 zł. Wro
cław, tel. 071/348-20-91
AUD1100 C4 ,1994 r., 165 tys. km, 2600 ccm, V6, biały, bo
gate wyposażenie, stan techn. b. dobry. „ tel. 0604/33-99-74 
AUD1100 C4,1994 r., 105 tys. km, 2600 ccm, benzyna, sta
lowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, aluminiowe 
felgi, książka serwisowa, sprowadzony w całości, stan ideal
ny, - 28.500 zł łub zamienię na tańszy. Jelenia Góra, tel. 0601/
71-48-64
AUD1100 AVANT, 1994 r., 135 tys. km, 2600 ccm, benzyna, 
perłowoczarny, stylizowany na Audi A6, ABS, wspomaganie, 
el. otw. szyberdach, el. otw. szyby, automatic, komputer, -
29.000 zł. Kępno, teł. 062/781-30-75,0609/51-44-13 
AUD1100 C4, SEpAN, 1994 r„ 111 tys. km, 2800 ccm. V6. 
granatowy, wspomaganie, centr. zamek, ABS, komputer, el. 
reg. lusterka, szyby i szyberdach, poduszka pow., roleta, alum. 
felgi, drewno, welurowa tapicerka, kpi. kół zimowych, RO, 
alarm, • 30.500 zł lub zamienię na tańszy. Oleśnica, tel. 071/ 
398-55-65, 0603/88-88-90
AUDI 5000, 1988 r., 190 tys. km, 2300 ccm, turbo E, jasno- 
perłowy, pełne wyposażenie elektryczne, welurowa tapicer
ka, nowe amortyzatory i klocki hamulcowe, automatic, inst. 
gazowa, - 9.500 zł. Wałbrzych, teł. 0605/11-28-79 
AUDI 80,1978 r., 1577 ccm, benzyna, czerwony. 4-drzwiowy,
.na chodzie*, stan dobry, -1.800 zł. Lubin, tel. 076/846-83-89 
AUDI 80,1978 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, 5-drzwiowy,
4-biegowy, RO, wymieniona karoseria, przegląd do
06.11.2001 r., w ciągłej eksploatacji, • 1.800 zł lub zamienię 
na Fiata 126p. Lwówek Śląski, tel. 0608/68-75-02
AUDI 80,1978 r., 192 tys. km, 1100 ccm, beżowy, alarm, oryg. 
lakier, I właściciel w kraju, bez wypadku, stan idealny, - 3.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-06-06 ,
AUDI 80,1979 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, 4-drzwiowy,
5-biegowy, zarejestrowany, - 1.400 zł. Jakubowo, gm. Prze
mków, tel. 076/818-32-77 -
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, czerwony, stan b. dobry, zadba
ny, garażowany, - 2.900 zł. Krajków, gm. Żórawina, tel. 071/
316-58-41'
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, szyberdach,
4-drzwiowy, po wymianie przedniego zawieszenia i hamul
ców, hak, stan b. dobry, - 2.300 zł. Marciszów, teJ. 075/ 
741-01-73, 0607/50-90-45
AUDI 80,1979 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, nowy aku
mulator i opony, RM Philips, stan dobry, - 2.200 zł. Świdnica,
■tel. 074/853-60-39
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, w cią
głej eksploatacji, , przegląd do 03.2002 r., 4-drzwiowy, nie 
wymaga napraw, bez korozji, stan dobry, - 2.700 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-88-40
AUDI 80,1979 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski metalic, po 
remoncie silnika, nowy ukł. wydechowy, szyberdach, alum. 
felgi, garażowany, - 2.200 zł. Zielona Góra, tel. 068/453-35-20, 
0608/12-16-30
AUDI 80 SKŁADAK, 1979/92 r„ 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, - 2.300 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-63-84 
AUDI 80.1980 r.. 1600 ccm, biały, stan techniczny i blacharku 
dobry, 5-biegowy, aluminiowe felgi, ekonomizer, welurowa 
tapicerka, RO, • 3.300 zł lub zamienię na mniejszy samochód. 
Kłodzko, tel. 074/867-75-94.0608/13-61-63

ąUto kOmiS DELTA car > AUTO KREDYTY
Rota od 156 zl przy 10.000 kredytu Rokiety 0C AC NW od 5,1% Bez poręczycieli 

B e z  zaświadczeń przy 30% wpłacie Również samochody spoza komisu OPOW
MARKA .............................. .............. ROK .. ... POJ. .....................................................................................  OPIS: ......
AUDI 80 S-B3...................... ............ 87/88 ... 1800164 I k  hfalv RM ■ Clarion nbrntnmter? atermlcTne S7vhv nnwv lorm A  fo?vska 9 200 1
BMW 750........................... .............  1987 ... ... 5000 ............................85 tys.. pełne wyposażenie, skóra, automat, ki ima....... 17 500
DAEWOO ESPERO................ ..... ....... 95/96 ... ... 1500 .......... .............. 75 tys., bordo met. c. zamek. el. szyby. el. lusterka...... . .. 14 500
FIAT 125 P .........—........ ..... .............. 1987 . ... 1500 ..... ...... ..............................76 tys.. szary, dobre opony, pokrowce....... ...... 950
FIAT CINOUECENTO........ . .............  1997 ... ... 700 ............... 48 tys.. czerwony, blokada skrzyni, zagłówki, el reg. świateł ...... .... 11 400
FIAT TIPO ...........- ............. _______ 1994 ... ... 1400 ............ . 142 tys., granatowy. 5 drzwi, mul-t lock. kupiony w salonie . .. ... 13 200
FIAT UNO FIRE.....................
FORD ESCORT___ _____ ___

...... . 1996 ...

......... ,... 1989 ...
...-1000 . 

isooo
....................... 88 tys., czerwony. 5 drzwi. 1 właściciel, serwisowany.......
........178 tys., biały, 5 drzwi, szyberdach. welur. duto nowych części.......

. v 13 800 

....  7 900
FORD ESCORT KOMBI........... ..............  1993 ... ... 1600 .......... .......................... 186 tys., czerwony. c.zamek. alarm, relingi....... ..... 9 900
FORD FIESTA____________ ....... 1997 ... 1  1300 :..........29 tys.. niebieski. 3 drzwiowy, uchylane szyby, oryginalny RM......... ... 18 300
FORO ORION CLX............... ..........  1992 ........ 1400132 tvs. bordo met wsoom. c. zamek, welur. szyberdach. reaul.kier. RM-Ford . .... 13 700
HONDA CONCERTO 16V ........ ...........  1993 ....... 1493 ......... Zielony metailic. wspomaganie 1 regulacja kierownicy, c. zamek........ .... 14 700
ŁADA SAMARA.................. ........ . 1990....... 1300 ............................... ..........124 tys.. biały, 3drzwl hak. pokrowce.....  . 3 400
NISSAN SUNNY............. ...... ...........  1992 ........ 1400 ...................... 94 tys., czerwony, el. szyby. c. zamek, welur, 3 drzwi......... ... 13 500
OPEL ASCONA..................... ...........  1986 J ... 1600 ...............  40 tys.. zielony met., po wymbnle silnika, automat, sedan....... ....  4 800
OPEL KADETT GSI16 V ........ ...........  1989 ...... 2000 ........135 tvs.. czarny, skóra. c. zamek. el. szvbv. 5 drzwiowy, alu-felol........ ... 10 500
OPEL OMEGA B ............. ......
PEUGEOT 309 ....................

..........  1994 ....

............1991 ....
.. 2000 119 tys.. morski md. ABS. c. zamek. klimatyzac«a. welur. oryginalny R M .......

1400 .........  125 tvs aratit met RM. 5 drzwi. 5 bleaów odciecie zaólonu.......
28 500 

....  9500
POLONEZ CAROGLE........ ...........  1995 ........ 1600 . __________ 75 tys.. zielony met. po remoncie silnika, szyberdach........ ....  5 600
POLONEZ CARO GLI............ . .... ...... 1996 ....... 1600 50 tys.. morski, c. zamek, wtrysk, pokrowce, mul ł lock, nowe 4 opony ....... ....  6 900
RENAULT 5 L S ................... ......... 1975 ....... 1300 . 1 400
RENAULT CLIO................ ...........  1992 .... 1400 108 tvs c?erwonv katalizator. 5 drzwi. RM . .. 13 700
RENAULT 21.............. ......... ...... .... 1987 . ..... 21000 160 tys., grafitowy, turbo-diesel, welur, c. zamek, eł. szyby. RM. sedan....... .  ... 6 900
SEAT TOLEDO ...... ....... .......
SKOOA FAVORIT L ______ _

.... ......  1992 ....
........... 1991 ....

... 1800128 tys.. szary metalic. szyberdadi. RM. łmmobollzer. alu-feigi. wspomaganie . 
1300 ..........................................  76 tvs . blałv. mono wtrysk. 5 bleaowy.......

.. 12 Z50 

....  7 500
TOYOTA CARINAE .............. ...........  1994 .. .. 1600 ... 74 tys., bordo met. ABS. alrbag. kllma. c zamek, el 4 szyby, alufelgl ......

139 tys., grafit met instałacp gazowa. 5 drzwi, szyberdach, pokrowce.......
.... 21 500

VW GOLF II ................ ......... ....... . 1985 ... .. 1600 . .... 6 900
VW GOLF II a ....________ ...... . 90/91 .... .. 1800 ..... 128 tys., grata met. obrotomierz. Immobilizer. nowe opony. 3 drzwi....... .... 9 900
VW GOLF III..... ........... . ..........  1992 ... .. 1800 . 78 tys.. czerwony, c zamek, wspomaganie. RM. dzielony fotel. 5 drzwi------

.....146 tys.. błękitny met sedan. RM. dzielony fotel.........
„.. 17 200

VW PASSAT CL ................... ... .......1991 .... .. 1800 . .... 13 900
VW PASSAT KOMBI............. ...........  1989 ... .. 1800 . 143 tys.. bordowy, c. Zamek, wspomaganie. RM. dzielony fotel, relingi.......

139 Im  hub sedan wsoomaoanle elektr Szyberdach RM-Grundio
.... 12 300

VW PASSAT G L .... ....... 1991 .... 1800 13 400

POLONEZ TRUCK.... ...... ..... ....  1994 ....
CIĘŻAROWE 1 INNE

...... 1600 ccm. 90 tvs.. do remonde silnika btałi/ do oonr. blach obud. atare* ...  3 650 * VAT 1
KEMPINGI........................... ____1980-92 ... ........................Dr7vc76DV kemoinaowe maie 1 duto. 3-5 osobowe 10 szt - od 4 500 ■
♦ VAT

■ i

ZAPRASZAMY Pon-Pt 10-17, So 11-16, Ndi 13-16

/  TANIE SAMOCHODY \
90 km od przejścia granicznego Olszyna - FoRst 

zjazd z  autostrady - Lubbenau 30 km 
tel. kom. 0049/162/4546838, tel. 0049/35454/87764

marka priętifeo °pis  ...... ............................* —■>  cena
Renault 19   92/93 ... 140.000 ... metalik, nowy model. 5-drzw„ nowe alum. felgi, dodatki. 2.700 DEM
Ford Escort kombi .̂.....  93.......  170.000 ... czerwony, dodatki. 5-drzw  ..........................  2.900 DEM
Ford Escort ..........94........ 140.000 ... żółty, 3-drzw., 2 x pod. pow., SV, alum. fe lg i .....  3.950 DEM
Opel Astra automatic   92 .....1.140.000 ... metalik, dodatki, 5-drzw....'. ........ 2.900 DEM
Opel Corsa  92....  100.000 ... czerwony. 2-drzw. ;.........„.r..;...-..;...........     1.950 DEM
Citroen AX .......... :....... 95........ 100.000 ... czerwony. 2-drzw    — ..... 2.950 DEM
Opel Astra Caravan Club v.. 92  ..... 170.000 ... dodatki ,. ......... :..................  2.900 DEM
Wszystkie samochody posiadają T0V. Koszty Importu, zamówienia, również Inne modele, transport, kredyt - JAK? 

Informacje - Niemcy, tel. kom. 0049/162/4546838, język konwersacji: niemiecki, rosyjski, angielski, polski.
Fax 0049/35454/87766. OPOi2329
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"CAR ALARM SERVICE"

ALARMY 
U 
U 
T 
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■ immobilisery
- centralne zaniki
■ radia, głośniki
- montaż telefonów GSM
- elektryczne podnośniki szyb
- drobne naprawy elektryczne

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

AUDI 80,1980 r„ 1600 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwiowy,
I właściciel, stan b. dobry, - 3.200 zł. Kozowo, gm. Wińsko, 
tel. 071/389-86-77
AUDI 80,1980 r., 40 tys. km, 1600 ccm, benzyna stan b. do- 

- bry/na zachodnich tablicach -900 DEM. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-44-13 (k00086)
AUDI 80 GLS, 1980 r., 16Ó0 ccm, zielony, stan dobry, 5-bie- 
gowy, szyberdach, aluminiowe felgi, zadbane wnętrze - 3.200 
zł, zamienię na inny, z większym silnikiem. Opole, tel. 077/ 
412-17-97,0503/71-38-38
AUDI 80 LS, 1980 r., 1600 ccm, benzyna; zielony metalic, 
stan dobry, - 3.000 zł. Świdnica, tel. 0607/55-05-87 
AUDI 80,1980 r., 196 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, po 
remoncie blacharki, dużo nowych części, hak, aktualny prze
gląd, I właściciel-w kraju, stan dobry, - 2.150 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/664-23-27
AUDI 80,1980 r., 231 tys. km, 1600 ccm, benzyna, jasnozie
lony, alum. felgi, welurowa tapicerka, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/316-88-04,0609/47-07-11 
AUDI 80,1980 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, turkuso
wy, 2-drzwiowy, nowe amortyzatory i pasek rozrządu, prze
gląd do 06.2002 r., stan techn. i blacharki dobry, w kraju od 
91 r, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 372-01-91 
AUDI 80,1980/81 r., 27 tys. km, 1600 ccm, żółty, po wymia
nie silnika, po remoncie skrzyni biegów, sprzęgła, zawiesze
nia, ukł. kierowniczego, hamulcowego i wydechowego, 
4-drzwiowy, RM + kolumny, lotka tylna, kołpaki, nowy akumu
lator, zadbany, stan, stan blacharki i lakieru b. dobry, • 3.300 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0503/57-15-71 
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic, szyber
dach, nowa tapicerka, po remoncie zawieszenia, RO,
4-drzwiowy, stan b. dobry, garażowany, - 5.000 zł. Trzebnica, 
tel. 0602/83-88-33
AUDI 80, 1981 r., 1600 cćm, zielony, welurowa tapicerka, 
szyberdach, oryg. lakier, stan b. dobry, • 2.300 zł. Wąsosz, 
tel. 065/543-82-92,0609/25-13-60 
AUDI 80 GL, 1981 r., 1600 ccm, zielony, po wymianie pane
wek, alum. felgi 15", szyberdach, przyciemniane tylne świa
tła, końcówka układu wydechowego, 4-drzwiowy, - 2.500 zł 
lub zamienię na Fiata 126p, z 1990 r., w tej cenie, pilne. Wro
cław, tel. 0502/94-31-83
AUDI 80,1982 r., 135 tys. km, 1500 ccm, benzyna, zielony 
metalic, do remontu, hak, 4-drzwiowy, - 2.000 zł. Racula, tel. 
068/320-15-37
AUDI 80 CL.1982 r., 1600 ccm, srebrny metalic, sprowadzo
ny w całości, aluminiowe felgi, ekonomizer, zegarek, pokrow
ce .miś", - 3.200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-32-21 
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 2-drzwiowy,
5-biegowy, po remoncie nadwozia, nowy lakier, - 2.600 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/736-31-22, 0604/95-29-30
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, inst. gazo
wa, - 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 0602/50-22-87 
AUDI 80, 1982 r., 1600 ccm, diesel, zielony, po wymianie 
amortyzatorów, paska rozrządu i filtrów, przegląd do 02.2002 
r, - 3.600 zł lub zamienię na Fiata 126p, do 1600 zł. Wołów, 
tel. 071/389-57-53

; AUDI 80,1982 r., 1500 ccm, diesel szyberdach, pilne, -2.350 
zł. Wrocław, tel. 0503/30-41*75 
AUDI 80, 1983 r., 1600 ccm, srebrny metalic, 4-drzwiowy, 
5-biegowy, welurowa tapicerka, pokrowce, ciemne tylne szy
by, stan b. dobry, - 4.400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-66-69, 
0608/79-71-92
AUDI 80, 1983 r„ 1800 ccm, benzyna, brązowy metalic, 
4-drzwiowy, na białych tablicach -1.150 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0604/27-91-97
AUDI 80, 1983 r., 1800 ccm, benzyna, ciemnogranatowy 
metalic, szyberdach, alum. felgi, RO, • 3.200 zł. Żary, tel. 0602/
28-98-70
AUDI 80,1984 r., 240 tys. km, 1800 ccm,' benzyna, beżowy, 
szyberdach, 5-biegowy, RO CD, alum. felgi, nowe części, - 
5.250 zł lub zamiana na inny, lekko uszkodzony. „ teł: 090/ 
61-81-69
AUDI 80,1984 r., 162 tys. km, 1600 ccm, biały, szyberdach, 
kpi. dokumentacja, 5-biegowy, nie wymaga napraw, stan b. 
dobry, - 3.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-29 
AUDI 80,1985 r., 1800 ccm, benzyna, grantowy, centr. za
mek, stan dobry, na zachodnich tablicach -1.100 DEM. Zgo
rzelec, tel. 0609/63-56-72, 0609/34-91-76 
AUDI 80,1985 r., 1600 ccm, diesel, siwy metalic, zadbany, 
alum. felgi, szyberdach, eksploatowany przez niepalącego, 
po remoncie silnika, model przejściowy, -.7.000 zł. Jedlina 
Zdrój, tel. 074/845-54-42
AUDI 80,1985 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, model 
przejściowy, 5-biegowy, szyberdach, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, możl. raty, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 
7.500 zł. Świebodzice, tel. 0607/57-80-43 
AUDI 80,1986 r., 1600 ccm, benzyna, platynowy metalic, stan 
b. dobry, welurowa tapicerka, silnik po remoncie, ekonomicz
ny, kpi. dokumentacja, - 6.800 zł lub zamienię na tańszy. Lesz
no, tel. 065/520-20-48,0502/61-39-54 
AUDI 80,1986 r., 165 tys. km, 1800 ccm, biały, szyberdach, 
hak, welurowa tapicerka, 5-biegowy, model przejściowy, stan 
b. dobry, garażowany, - 7.200 zł lub zamienię na inny, może 
być po wypadku. Trzebnica, tel. 0602/83-88-33 
AUDI 80,1986 r., 1800 ccm, biały, szyberdach, aluminiowe 
felgi, stan dobry, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 071/364-45-83,0602/
29-44-35
AUDI 80 B3,1987 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, centr. zamek, el. reg. lusterka, alum. felgi, alarm, 
oznakowany, spoiler, I właściciel, - 9.200 zł. Legnica, tel. 076/ 
722-48-68, 0601/84-47-11
AUDI 80 B3,1987 r„ 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, 5-biegowy, katalizator, szyberdach, nowe opony i aku
mulator, RO + głośniki, podłokietnik tylny, zadbany, garażo
wany, stan b. dobry, -12.400 zł. Ścinawa, tel. 076/843-65-18 
AUDI 80 B3,1987 r., 175 tys. km, 1600 ccm, diesel, granato
wy, hak, 5-biegowy, kpi. dokumentacja; RM, • 12.400 zł lub 
zamienię na tańszy, (możliwe raty). Lubin, tel. 076/847-35451 
AUDI 80 B3,1987 r., 1800 ccm, szary metalic, wspomaganie, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, halogeny, garażowany, stan 
b. dobry, -12.750 zł. Strzegom, tel. 0602/17-81-61 
AUDI 80 B3,1987 r., 165 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
piaskowy metalic, alarm, welurowa tapicerka, reguł. wys. 
mocowania pasów, hak, -11.750 zł lub zamienię oa inny. Za
ręba, gm. Siekierczyn, tel. 0603/35-59-76, woj. jeleniogórskie 
AUDI 80 B3,1987/88 r., 147 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
beżowy metalic, immobilizer. kubełkowe fotele, alum. felgi, 
nowe opony, RM + 4 głośniki, stan techn. b. dobry, -10.700 zł 
lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
AUDI 80 B3, OUATTRO. 1987/96 r.. 154 tys. km. 1800 cćm, 
wtrysk, 115 KM, czarny metalic, ABS, klimatyzacja, centr. za-

KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA
montaż, napełnienia, naprawy, 

wykrywanie nieszczelności-. ■
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Wrocław, ul. Nektarowa 1 
tel. 071/368-19-40, 0-602 457 229
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mek, alarm, alum. felgi, kubełkowe fotele, -11.500 zł (możli
we raty przez komis). Lubin, tel. 0603/48-18-25 
AUDI 80 B3,1988 r., 130 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy.

. metalic, reguł. wys. mocowania pasów przednich, spoiler tyl
ny, szyberdach, RM, inst. gazowa, zadbany, -12.000 zl. Kęp
no, tel. 062/781-56-44, 0606/27-64-32 
AUDI 80 B-3,1988 r., 1800 ccm, benzyna, czarny, kataliza
tor, centr. zamek, alum. felgi, szyberdach, roleta, przyciem
niane szyby, reg. pasy, fotel kierowcy, RM, dokum. -12.300 
zł. Głuchołazy, tef. 077/439-28-48,0600/68-55-68 
AUDI 80 B3,1988 r., 130 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy 
metalic, reg. przednie pasy, spoiler z tyłu, szyberdach, RM, 
inst. gazowa, zadbany, -12.000 zł. Kępr\o, tel. 062/781-56-44, 
0606/27-64-32
AUDI 80,1988r., 175 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 5-bie- 
gowy, obrotomierz, szyberdach, oznakowany, atermiczne szy
by, spoiler tylny, bez korozji, nadwozie ocynkowane, zadba
ny, stan b. dobry, - 9.600 zł. Kowary, teł. 0601/16-02-78 
AUDI 80 B3,1988 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, sprow. 
w całości, kpi. dokumentacja, oryg. lakier, szyberdach, el. reg. 
lusterka, hak, RM Blaupunkt + 4 głośniki, -11.000 zł. Parowa, 
gm. Osiecznica, tel. 075/731-30-59 
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy metalic, szy
berdach, garażowany, - 11.500 zł. Świdnica, tel. 0602/ 
17-81-61,
AUDI 80,1988 r., 208 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, granatowy, 
reflektory soczewkowe, szyberdach, spoiler tylny, wspom. kie
rownicy, nowy akumulator, amortyzatory, ukł. hamulcowy, RO - 
Sony + zmieniacz CD, halogeny, - 10.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-87-27
AUDI 80,1988 r., 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordowy, 
szyberdach, reguł. wys. mocowania pasów, Muł-T-Lock, RO 
Pioneer, reguł, fotel kierowcy, spoiler tylny, stan b. dobry, - 
12.000 zl. Wrocław, tel. 071/325-02-79 po godz. 16 
AUDI 80,1988/89 r„ wtrysk, granatowy, szyberdach, - 9.500 
zł. Legnica, tel. 076/854-63-86 
AUDI 80 S, 1988/89 r., 1900 ccm, benzyna, granatowy, el. 
otw. szyby, centr. zamek, 5-biegowy, nowe amortyzatory, ga
rażowany, RM, el. reg. reflektory, atrakc. wygląd, kpi. kół zi
mowych, I właściciel, hak, kpi. dokumentacja, stan techn. b. 
dobry, - 10.500 zł. Paczków, tfel. 077/431-43-19, 0602/ 
22-73-24
AUDI 80 B3,1988/89 r„ 197 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, centr. zamek, 
alarm + pilot, alum. felgi, RM, sportowa kierownica, welurowa 
tapicerka, stan b. dobry, • 10.300 zł. Paczków, tel. 077/ 
431-76-91,0606/50-12-95 .
AUDI 80,1988/89 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, automatic, centr. zamek, podwójne zabezp. alarmo
we, RO, zadbany, sprowadzony w całości, kompletna doku
mentacja, reguł. wys. mocowania pasów, wspomaganie kier., 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 12.900 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/71-89-57
AUDI 80,1989 r., 164 tys. km, 1800 ccm, jasnoszary, pełne 
wyposażenie, -10.500 zł. Laski, tel. 062/781-59-11 
AUDI 80 B4,1989 r., 156 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, -11.300 
zł. Bolesławiec, tel. 0602/85-37-64 
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna, grafitowy mśtałic, centr. 
zamek, alarm + pilot, szyberdach, oznakowany, • 13.800 zł. 
Nysa, tel. 077/433-68-87
AUDI 80 B-3,1989 r., 23 tys. km, 1800 ccm, gaźnik, granato
wy, składak, immobilizer, 4-biegowy, -11.500 zł lub zamiana 
na droższy. Ścinawa, tel. 076/843-67-23 
AUDI 80,1989 r., 99 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, błękitny me
talic, szyberdach, wspom. kierownicy, I właściciel w kraju, reg. 
siedzenia, centralny zamek, alarm, • 12.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-03-50
AUDI 80 B3,1989 r., 1800 ccm, czerwony metalic, składak 
1997 r., stan dobry, - 11.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0607/10-87-08
AUDI 80 B3,1989 r., 1800 ccm, czerwony, alarm, stan b. do
bry, - 10.500 zł. WschoWa, woj. leszczyńskie, tel. 0604/ 
85-45-32
AUDI 80,1989/90 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
inst. gazowa, wspomaganie, centr. zamek, ABS, szyberdach,
- 13.400 zł lub zamienię. Bolesławiec, teł. 075/734-72-65, 
0604/67-86-93
AUDI 80,1989/90 r., 1600 ccm, turbo D, srebrny, wspomaga
nie, alarm, centr. zamek, szyberdach, zadbany, kpi. dokumen
tacja, -14.500 zł. Kalisz, tel. 0601/51-00-93 
AUDI 80, 1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, granatowy, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, ozna
kowany, -11.900 zł. Gubin, tel. 068/359-83-17 *
AUDI 80 B3,1990 r:, 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, stan b. dobry, -15.500 zł. Kępno, tel. 062/782-28-74 
AUDI 80,1990 r., 185 tys. km, 1900 ccm, diesel, granatowy 
metalic, RO, immobilizer, bardzo ekonomiczny, - 14.400 zł. 
Nysa, tel. 0606/26-63-23
AUDI 80,1990 r., 173 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
sprowadzony w całości, Wspomaganie, szyberdach 2-stop- 
niowy, el. reg. reflektory, podłokietnik, - 12.300 zł lub zamie
nię na inny. Oborniki Śląskie, tel. 0605/43-19-42 
AUDI 80, 1990 r., 140 tys. km, - 11.800 zł. Oława, tel. 071/. 
313-92-38
AUDI 80,1990 r.-,1600 ccm, turbo D, złoty metalic, 5-biego
wy, wszystkie el. dodatki, szyberdach, • 13.800 zł.(możliwe 
raty). Prusice, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
AUDI 80 B3, .1990 r., 1800 ccm, benzyna, biały, alum- felgi, 
szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, •
13.700 zł. Rawicz, teł. 065/545-17-94,0606/85-27-92 
AUDI 80 B3,1990 r., 183 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grana
towy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm + 2 pi
loty, szyberdach, halogeny, hak, RO Audi, obrotomierz, oryg. 
dodatkowe zegary, bez wypadku, ocynkowany, zadbany, ga
rażowany, w kraju od 5 lat, przegląd do 05.2002 r, -16.000 zł. 
Siekierczyn, tel. 075/724-42-42 
AUDI 80 B3, 1990 r., 169 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
szyberdach, centr. zamek, składak, el. reg. reflektory, spoile
ry, - 13.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/784-50-49 
AUDI 80,1990/91 r., 155 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, wspomaganie, szyberdach, reguł. wys. mocowa
nia pasów, spoiler, dodatkowe światło .stop”, książka serwh 
sowa, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, stan b.

) dobry, -13.200 zł. Olbrachtów, gm. Żary, tel. 068/3’74-04-06 
AUDI 80, 1991 r., 130 tys: km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
inst. gazowa, wspomaganie, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, I właściciel, -13.800 zł. Jarocin, teł. 0501/71-46-54 
AUDI 80, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
centr. zamek, ABS, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, 
reg. reflektory,15.500 zl lub zamienię na Fiata Cinquecen- 
to. Leszno, tel. 065/525-57-47 do godz. 17,065/526-20-09 po 
godz. 17
AUDI 80,1991 r., 1800 ccm, benzyna, złoty metalic, wspo
maganie kier., Mul-T-Lock, alarm, • 14.900 zł. Lubin, tel. 076/ 

f 840-86-59, 0607/24-49-02
r AUDI 80 B3,1991 r„ 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 85 KM,
- kolor wiśniowy metalic, el. reg. i podgrzewane lusterka, el. 

reg. reflektory, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, do
datkowe zegary, fotele Recaro, sportowa kierownica, krótka

skrzynia biegów, halogeny, hamulce tarczowe, spoilery, do
datkowe światło .stop", - 17.000 zł. Olszanica, tel. 076/ 
877-31-05
AUDI 80 B3,1991 r., 140 tys. km, 1800 cćm, ęzamy, szyber
dach, centralny zamek, wspomaganie kier., dodatkowy „stop”, 
w kraju od 5 miesięcy, - 15.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/ 
78-21-25
AUDI 80 B3,1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, złoty 
metalic, automatic, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 
dodatkowe światło .stop”, garażowany, spoiler, - 13.800 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/725-36-34,0606/47-68-03 
AUDI 80 B3, 1991 r., 160 tys. km, 200Ó ccm, wtrysk, złoty 
metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, aluminiowe felgi 
205, radio, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., nowy 
akumulator, 5-biegowy, zadbany, alarm, • 14.500 zł. Leszno, 
tel. 065/526-33-70
AUDI 80, 1991 r., 163 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czarny 
metalic, szyberdach, hak, obrotomierz, centr. zamek, el. reg. 
reflektory, kubełkowe fotele, w kraju od 3 dni, kompletna do-, 
kumentacja, zadbany, -.18.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0604/ 
46-38-42
AUDI 80,1391 r., 150 tys. km, 1600 ccm, TDi, czarny metalic, 
wspomaganie, szyberdach, hak hol., alum. felgi 16”, el. reg. 
reflektory, centr. zamek, atrakc. wygląd, w kraju od tygodnia,
-19.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 0501/08-27-30 
AUDI 80, 1991 r., 183 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, szyberdach, obrotomierz, wspomaganie, reguł, fotel 
kierowcy, RO, spoiler, zderzaki w kolorze nadwozia, oznako
wany, immobilizer, kpi. dokumentacja, - 13.500 zl. Wrocław, 
tel. 785-95-37,0606/44-22-73
AUDI 80 B4,1991/92 r., 111 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, ABS, el. 
reg. lusterka, lampy, radio, welurowa tapicerka, - 18.400 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0604/96-73-82 
AUDI 80,1991/92 r., 2000 ccm, 16V, czarna perła, wspoma
ganie, alum. felgi, czarne wnętrze Ouattro, dodatkowe zega
ry, kubełkowe fotele, RO, spoilery, kpi. dokumentacja, halo
geny, obniżony, sportowy układ wydechowy, atrakc. wygląd, 
alarm, -13.500 zł. Wiązów, tel. 0603/50-83-55,071/393-11-90 
AUDI 80 B4,1992 r., 60 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, granato
wy, serwisowany, sprowadzony w całości, ABS, centr. źamek, 
szyberdach, - 18.300 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83 
AUDI 80 B4, 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, złoty 
metalic, ABS, RM, dzielona fotele, immobilizer, blokada skrzyni 
biegów, wspomaganie, stan b. dobry, -18.200 zł. Konary, teł. 
076/870-82-10,0601/73-72-86 
AUDI 80 B4,1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, grana
towy, inst. gazowa, zbiornik w kształcie kola, centr. zamek, 
wspomaganie, oryg. RM, hak, dzielona tylna kanapa, spoiler, 
dodatkowe światło .Stop’ - 19.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
789-43-84, 0501/47-37-01
AUDI 80 B4,1992 r„ 170 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, radio, dzielona tylna kanapa, 
książka serwisowa, w kraju od miesiąca, - 22.500 zł. Wro
cław. tel. 071/399-08-41,0501/41-74-00 
O  AUDI 80 B 4 ,1992 r., 70 tys. km, 2000 ccm, ben

zyna, seledynowy metalic, do sprowadzenia z 
Niemiec, bez wypadku, ABS, centr. zamek, el. otw. 
dach, wspomaganie kier., I właściciel w Niem
czech, książka serwisowa, cena z cłem i trans
portem, • 16.500 zł. Wrocław, tel. 071/322-40-98, 
0605/66-00-20 02025131

AUDI 80, 1992 r., 160 tys. km, 2300 ccm, benzyna, szary 
metalic, automatic, pełne wyposażenie el., alarm, pilot, tem- 
pomat, -19.900 zł. Kamienna Góra, tel. 0607/19-48-79 
AUDI 80 B4,1992 r., 120 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek, wspo
maganie, stan idealny, nie eksploatowany w kraju, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, -18.500 zł. Ostrów Wielkopol
ski, tel. 062/592-03-79,0601/88-28-89
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i  - radiomontai 
1 - znakowanie 

- centralne zamki 
i - blokady skrzyń biegów 
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' - montai telefonów GSM 
i  - elektryczne szyby
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Wrocław, ul. Rzeczna 20
tel. 071/329-71-64, 324-17-15
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AUDI 80 B4,1992 r., biały, ABS, centralny zamek, procon-ten, 
szyberdach, wspom. kierownicy, welurowa tapicerka, el.' reg. 
reflektory, I właściciel, - 20.500 zł. Wałtyzych, tel. 074/ 
841-05-83 sobota, niedziela, Czechy, 0042/06-06-56-21-88 
AUDI 80 B4,1992 r., 80 tys. km, 2000 ccm,1)enzyna, srebrny 
metalic, nowe opony, RO, el. szyberdach, wspomaganie, centr. 
zamek, bez rejestracji, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
329-24-25,0501/19-68-86 .
AUDI 80 B4,1992 r., 106 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, ABS, centr. zamęk, wspomaganie, szyberdach, ha- 

■ logeny, RO Sony, immobilizer, 2 dodatkowe zabezpieczenia, 
dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, zadbane wnętrze, 
stan idealny, - 18.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-77-65, 
771-77-88,0607/45-42-75
AUDI 80 B4,1992/93 r„ 79 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czer
wony, bez wypadku, tydzień w Polsce, I właściciel, ważny prze
gląd, udokum. pochodzenie, szyberdach el., wspomaganie, 
RO, centr. zamek, regulacja świateł, - 24.500 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-00-51,0503/09-95-45 
AUDI 80 B4,1992/93 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. reflektory, el. otw. szy
berdach, radio, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, welu
rowa tapicerka, dzielona kanapa, podłokietnik, stan b. dobry, 
- 17'000 zł. Rakowice, gm. Bolesławiec, tel. 075/644-92-50, 
0608/62-57-48
AUDI 80 B4,1992/93 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielony 
metalic, poduszka pow., ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyberdach, welurowa tapicerka, 2 tygodnie w kraju, 
po przeglądzie, - 27.560 zł (zwolnienie z Opłaty skarb.). Ra
wicz, tel. 0605/61-79-12
AUDI 80 B4, 1992/93 r., 123 tys. km, 1900 ccm, TDi, czer
wień meksykańska, wspomaganie, alarm + pilot, centr. za
mek, oryginalny RO.-eł. otw. szyberdach, halogeny, zestaw 
głośno mówiący + tel. komórkowy, bez wypadku, stan b. do
bry, - 24.000 zł. Rychtal, tel. 062/781-66-01,0604/07-42-35 
AUDI 80 B4,1992/97 r., 150 tys. km, 2000 ccm, i, srebrny 
metalic, LPG, wspomaganie, elektryka, welurowa tapicerka, 
alum. felgi, dużo dodatków, stan idealny, nie fabryczny numer 
VIN, bez wypadku, -17.200 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0604/33-69-15, 325-90-62
O  AUDI 80 B4, 1993 r., 2000 ccm, ciemnozielony 

metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
alum. felgi, - 19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87024311

AUDI 80 B4,1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowo- 
czamy, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, - 28.000 zł. Kępno, tel. 0605/08-38-54 
AUDI 80 B4,1993 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyberdach, wspo
maganie, 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., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, perło- 
woczarny, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, wspomaganie kier., dzielona tylna kanapa, aluminio
we felgi, spoiler, hak, 2 dodatkowe światła .stop", w kraju od 
roku, pełna dokumentacja, - 23.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0621 
734-81-76, 0604/66-58-32

K L I M A T Y Z A C J A  
SAMOCHODOWA
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AUDI 80,1993 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowozielony 
metalic, szyberdach, alarm, uchylne szyby, - 25.000 zł. Ostrze
szów, teł. 062/731-91-97
AUDI 80 B4,1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, zielony metalic, 
ABS, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, • 
20.000 zł. Rawicz, tel. 0604/58-61-65 
AUDI 80 B4,1993 r., 115 tys. km, 2000 ccm, benzyna, grana
towy, 115 KM, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reguł, lusterka, RM, w kraju od 3 dni, 
oclony, procon-ten, - 20.500 zł. Sobótka, tel. 071/393-80-44, 
0604/78-63-41
AUDI 80 AVANT, B4, 1993 r„ 121 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
metalic, ABS, klimatyzacja, bez wypadku, radio, relingi da
chowe, roleta bagażnika, el. otw. szyby, wspomaganie, 5 dni 
w kraju, - 27.500 zł (kupujący nie płaci podatku). Sobótka, tel. 
.0605/39-71-67
AUDI 80 B4,1993 r., 145 tys. km, 1900 ccm; turbo D, zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, dzielona tylna kanapa, 
halogeny w zderzaku, 4 zagłówki, tydzień w kraju, reg. wyso
kość świateł, stan b. dobry, - 24.800 zł. Strzegomiany, tel. 071/ 
390-35-96
AUDI 80 B-4,1993 r„ 150 tys. km, 2000 ccm, zielony metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, stan b. dobry, • 21.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/64-04-81 
AUDI 80 B4,1993/94 r., 96 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, stan idealny, klimatyzacja, el. reguł, lusterka, el. otwierane 
szyby, aluminiowe felgi, RM Grundig + głośniki, wspomaga
nie kier., lusterka i zderzaki w kol. nadwozia, -21.900 zł lub 
zamienię na uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
AUDI 80 B4, 1993/94 r„ 129 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, bez wypadku, I właściciel w kraju, Spro
wadzony w całości, zdjęcia do wglądu, kupiony w Niemczech 
w salonie, poduszka pow., ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, katalizator, podłokietnik, dzielone tylne 
siedzenia, alarm + pilot, radio, - 17.500 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
867-75-59,0602/19-66-75 .
AUDI 80 B3 AVANT, 1993/94 r., 2000 ccm, zielony metalic, 
centr. zamek, ABS, szyberdach, relingi dachowe, roleta, alum. 
felgi, el. reg. lusterka, hak, kpi. dokumentacja, I właściciel, - 
22.900 zł. Oława, tel. 071/301-50-91,071/303-27-69 
AUDI 80 B4, 1993/94 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, - 
22.500 zł lub zamienię na dostawczy. Poznań, tel. 0601/ 
77-43-21
AUDI 80 B4,1993/94 r., 95 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, grana
towy metalic, bez wypadku, w kraju od, wspomaganie, centr. 
zamek, webasto, RM, el. reg. reflektory, ABS, stan idealny, 4
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Bogatynia, p.H. NODI, ul. Daszyńskiego 22, tel. 075/774 21 20 
Bolesławiec. PPHU Alpa, ul. Wojska Polskiego 14, tel. 075/ 732 82 46 
Jelenia Góra, Auto Hale, ul. Piłsudskiego 47, tel. 075/ 764 72 58 
Olszyna, Sklep Motoryzacyjny, ul. Wolności 1b, tel. 075/ 721 23 65 
Oława. PBH ALBIT S.C., ul. Opolska 42, tel. 071/ 313 20,97 
Wrocław. PH FOTA, ul. Kamienna 145,tel. 071/369 7616 
Trzebnica, PHU Autocraft s.c., ul. Milicka 11, tel. 071/ 387 02 66 
Wałbrzych, Kromex, ul. Wieniawskiego 82, tel. 074/ 841 90 01

http://www.grupafota.com.pl
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Chcesz kupić, sprzedać, zamienić samochód? Przyjdź do nas! Leasing, raty - formalności załatwiamy ekspresowo na miejscu.
AUDI A-4 TDI........................ ..... 96 .. .... 1900 TDI;.... .....  42000 LANCIA DEBRA combi........... .......94 ......  1800 E . ....... 17650

..... 98 .. .... 2500 TDI... .....  95000 MAZDA 626 .......................... .......90 . ......  2000 E . ..........  9500
AUDI A-8............................... ..... 95 .. .... 28000 E .... .....  63000 MAZDA 626 ...................... .... 90/94 . ...... 2000 E . ..........  9500
AUDI 80 -B 4 .......................... .... 92 .. ....... 2000 E ... ....  21000 MERCEDES 123-240D........... .......80 . ........ 2460 D . .......... 5800
BMW 525 i ............................ .. 94/95 .. .....  2500 E .... .....  37800 MERCEDES 124.................... .......92 ......  3000 E . ......... 44500
BMW 525 .............................. .. 90/96 .. .....  12900 MERCEDES 140-SEC............ .......95 ......  4200 E . ......... 99000
BMW 728 i ......... ....... ........... ..... 96 .. .... 28001.... .....  62000 MERCEDES E klas.3000TD.... .......97 .... 3000 TD . ... .....97000

....... 95 .. .....  2000 E .... .....  13700 MERCEDES CLK 200 cabrio... ...  2000 ......  2000 E . .......  175000
DAEWOO NUBIRA CDX combi.. ..... 99 .. .....  2000 E ..... .....  22500 MERCEDES ML-230............... .......98 2800 F
DAEWOO MATIZ ..:................. ..... 99 .. ....  800 E ... ....  18000 MERCEDES SLK kabrio.... ....  78000
CHRYSLER TOWNCUNTRY... ..... 96 .. ....  3800 E .... .....  64900 MERCEDES 140-4,2............... .... 92 ....  4200 E . ......... 57000
CHRYSLER LE BARON........... ..... 88 .. ....... 2200 E ... .....  11000 MITSUBISHI L^NCER-combi.... .... 93/97 ...... 1600 E . ......... 16900
FIAT PUNTO gaz, klimatyzacja ... ..... 95 .. .....  1600 E .... .... . 19500 NISSAN 300 Z X ................ . .......90 .... 3000 TE. ......... 28000
FIATTEMPRA........................ ..... 93 .. .....  1600 E ... .....  11950 NSSAN PRIMERA................. ....... 5̂ . ......  1600 E . ......... 25000
FIAT 126p......................... \... ...... 93 .. ........ 650E .... .......  3300 .... 88 2000 E+gaz. 

...... 1800 E .
. 7800-okazja 
. 5500-okazja 
..........  8300

FORD FOCUS gihia ................. ..... 99 .. .....  1800 E .... ..... 45500 OPELASCONA-OKAZJA.... .......88
FORD SCORPIO..................... ... 86/97 .. .....  2000 E .... ....... 4500 OPEL KADETT...................... ... 95Sk ....... 1800E .
FORD PROBE ....................... .....96 .. .....  2000 E .... .....  23500 POLONEZ CARO.... .......93 ....  1500 E . ....  2200
HONDA ACORD.... ..... r........ ..... 87 .. ...... 1817E ..... .... , 11000 PEUGEOT 306-SEDAN.......... .......95 ......  1400 E . 18500-okazja
JAGUAR XJS KABRIOLET..... ..... 95 .. .....  4000 E .... ...  126000 RENAULT CLIO..................... .... 92/96 ......  1200 E . ..........  7500
JAGUAR XJ6-LANG................ ..... 96 .. .....  4000 E .... ...  140000 RENAULT MEGAN-coupe....... .......96 ......  1600 E . ....  30000
JAGUAR X JR ......................... ..... 95 .. .....  4000 E .... ...  120000 RENAULT MEGAN coupe ........ .......96 .......  1996E . ......... 27900

RENAULT SCENIC.................... .... 99 . .1600 E16V .........  49900
RENAULT SAFRANE.................. .... 96 . ...... 2500 E .........  26000
ROVERRS 825 .......................... .... 95 . .... 2500 TD .........  18000
ROVERRS 827 .......................... 92/97 . ......  2700 E .........  14500
SAAB 9000 .............v................ 1989 . .......  2000E .........  17700
TOYOTA COROLLA................... .... 92 . ......  1300 E .........  12500
TOYOTA COROLLA.................... .... 86 . ......  1600 E ........... 9900
TOYOTA CARINA combi.............. .... 96 . .......  1800E .........  31500
VW PASSAT............................. .... 92 . ......  2000 E ....  15750
VW PASSAT-VR6...................... .... 95 . ......  2800 E .......... 35000
VW PASSAT combi..................... 92/96 . ...  1900 TDI ....,..... 21500
VW POLO.... ........................... 87/96 . ......  1050 E ........... 8000
VW GOLF 3 KOMBI............... .... 94 . ......  1800 E .........  21900
VW GARBUS............................ .... 73 . ......  1200 E ........... 5000
VOLVO 940 Turbo...................... 1994 . ....  2300 ET .........  29000

DOSTAW CZE I C IĘŻAROW E
FORD TRANSIT......................... .... 94 .
FORD TRANSIT MAXI oszklon...... 89/97 . ......  2500 D ..........  14500
IVECO S-45.............................. .... 92 . .... 2500 TD 31500 z vatem <n
PEUGEOT BOXER ..................... .... 95 . ......  2500 D ..........  28500
VOLVO FH-12 - ciągnik......... ...... .... 94 . ........12130 £

.... 96 . ... 35000 + vat O

C E R T Y F I K A T Y .  B L O K A D Y  - E K S P R E S O W E  P R A N I E  T A P I C E R K I

AUDI

DIAGNOSTYKA ELEKTRONICZNA
MECHANIKA OP012027

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

tel./fax 364-88-98

t l  K  s p r a w d ź
P l  3  n o w ych  

k re d y tó w  gotów kow ych
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

I bez p o rę czy c ie li 
I bez zg o d y  w s p ó łm a łżo n k a

^ k re d y ty  s a m o c h o d o w e
Wrocław, ul. Świdnicka 19, pok. 221 (wejście w oficynę od 

WM ul. Świdnickiej lub od ul. Kazimierza Wielkiego), II piętro
tel. (071) 343 60 23, 781 72 40, e-mail: bpk6amnet.pl

zagłówki, • 22.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawiczr tel. 
065/546-52-76,0605/40-95-94 
AUDI 80 KOMBI, 1993/94 r., 120 tys. km, 1900 ccm.TDI, zie
lony metalic, sprowadzony w całości, w kraju od 5 lat, wspo
maganie kier., ABS, napinacze pasów, el. reg. reflektory, szy- 
berdach, dzielone tylne siedzenia, hak, alum. felgi, centr. za
mek, welurowa tapicerka, - 26.900 zł. Wrocław, tel. 071/ 
328-74-76 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w interne- 
cie pod numerem - A00517 www.autogielda.com.pl)
AUDI 80 B4,1993/94 r„ 140 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, model 94, el. otw. szyby, el. otwierany szyberdach, 
el. reg. i podgrzewane lusterka, podgrzewane fotele, podusz
ka pow. kierowcy, elem. wykończenia w drewnie, wspomaga
nie kier., ABS, RO, centr. zamek + alarm + pilot, halogeny, 
oznakowany, komputer, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 0608/ 
59-65-94
AUDI 80 B4,1994 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grana
towy metalic, wspom. kierownicy, ABS, alum. felgi „gwiazdy’ , 
relingi dachowe, el. szyberadch i lusterka, RM, b. zadbany, 
sprowadzony w całości w 2001 r, - 28.800 zł lub zamienię. 
Głuszyca, tel. 074/845-93-37
AUDI 80 B4 KOMBI, 1994 r., 107 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, I właściciel, wspomaganie kier., centralny 
zamek, pełne wyposażenie elektryczne, RM, aluminiowe fel
gi, relingi, roleta, stan b. dobry, • 23.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
0606/97-58-11
AUDI 80 B4,1994/95 r., 105 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, ABS, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
wspomaganie, RO, alarm, immobilizer, I właściciel, sprowa
dzony w całości, kpi. dokumentacja, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 33.000 zł. Głogów, tel. 0503/77-33-66 
AUDI 80 B4,1994/95 r., 129 tys. km, 2000 ccm, wUysk, zielo
ny metaljc, klimatyzacja, ABS, serwo, centr. zamek, alum. fel
gi gwiazdy, zadbany, - 22.900 zł lub zamienię na inny, chętnie 
mniejszy. Oława, tel. 071/313-86-58,0604/70-38-66 
AUDI 90, 1988 r., 2000 ccm, granatowy, aluminiowe felgi, 
spoiler, pełne wyposażenie elektryczne, sportowy wydech, 
alarm, radioodtwarzacz + pilot, centralny zamek, -<11.500 zł 
lub zamienię na Forda Transita, diesla. Wrocław, tel. 0607/ 
76-88-06,0607/42-45-67
AUDI 90,1989 r., czerwony, centralny zamek, el. reg. luster
ka, spoiler tylny, zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa ta
picerka, aluminiowe felgi, instalacja gazowa, zadbany, -12.800 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-36-83,0600/10-91-78 
AUDI 90 OUATTRO, 1990 r., 140 tys. km, 2300 ccm, 20V, 
czarny, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, dima-
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tronie, - 15.000 zł lub zamienię na diesla, z klimatyzacją ♦ 
dopłata. Lubin, tel. 0605/07-47-04 
AUDI A3,1996/97 r., 74 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielony me
talic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, reg. kierownica, centr. zamek, klimatronic, 
RO Gama, welurowa tapicerka, podłokietnik, alum. felgi, opony 
zimowe, garażowany, stan idealny, - 44.000 zł. Strzelin, tel. 
0603/46-66-06
AUDI A3, 1997 r., 55 tys. km, 1800 ccm, 20V, V5, czarny 
metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, eł. otw. szyby, el. reg. luster
ka, klimatronic, światła ksenonowe, skóra, po tuningu, zawie
szenie H&R, ospoilerowanie Rieger, ciemne szyby, alum. fel
gi 9x16 (szeroki rant), I właściciel w kraju (od 11.2000 r.), atrak
cyjny wygląd, • 52.500 zł. Trzebnica, tel. 0607/30-62-32,0501/ 
48-25-65
AUDI A3 TDI, 1998 r.,.50 tys. km, 1900 ccm, granatowy meta
lic, pełne wyposażenie, do sprowadzenia, - 36.000 zł. Wro
cław, tel. 0600/54-63-34
AUDI A3, 1998 r., 34 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 4 
poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kierownicy, immo
bilizer, ęl. otw. szyby, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, 
centralny Zamek, aluminiowe felgi, radio, stan idealny, - 43.000 
zł. Ostrzeszów, woj. kaliskie, tel. 0602/26-80-23 
O  AUDI A 4 ,1994/95 r., czarny metalic, klimatronic, 

2 pod. powietrzne, RM, alum. felgi, 3 zabezpie
czenia, centr. zamek, wspomaganie, • 30.000 zł 
lub zamienię na diesla. Wrocław, tel. 0502/ 
41-11-25,0607/42-42-63 02024441

AUDI A4,1995 r., 92 tys. km, 1800 ccm, 20V, ciemnogranato
wy, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatronic, centr. zamek, wspo
maganie, reg. kierownica, reguł, siedzenia, RM, - 39.000 zł. 
Leszno, tel. 0605/23-98-80
AUDI A4 ,1995 r., 75 tys. km, 1600 ccnvbenzyna, czerwo
ny, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspoma
ganie, alarm, alum. felgi, wykończenia w drewnie, szyber

dach, nowe opony, - 29.500 zł. Lubin, tel. 076/846-73-50, 
0601/27-11-31
AUDI A4,1995 r., 114 tys. km, 1800 ccm, bordowy, kataliza
tor, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., 2 pod. powietrz
ne, podłokietnik, oryg. RM, alum. felgi, alarm, - 38.500 zł. Lu
bin, tel. 076/846-95-60,0601/73-15-61 
AUDI A4, 1995 r., 106 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, perłowo- 
czarny, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, szyberdach, 
alarm, immobilizer, 2 pod. powietrzne, oszczędny, • 34.300 
zł. Wrocław, tel. 071/349-14-84,0502/83-64-52 
AUDI A4,1995 r„ 115 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wiśńiowy 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, pełne wyposażenie el., stan 
dobry, - 34.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/10-85-48 
AUDI A4 TDI, 1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, srebrny meta
lic, klimatyzacja, drewno, komputer, alum. felgi, immobilizer, 
el. otw. szyby, centr. zamek, ABS, alarm, • 41.800 zł. Żmi
gród, tel. 071/385-33-69,0604/37-67-03 
AUDI A4,1996 r., 55 tys. km, 1800 ccm, 20V, butelkowa zie
leń, książka serwisowa, pełne wyposażenie, • 38.000 zł. Ka
lisz, tel. 0605/33-88-53
AUDI A4, 1996 r., 41 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, wszystkie el. dodatki, skórzana tapicerka, ABS, ra
dio, kpi. dokumentacja, - 38.000 zł. Kępno, tel. 062/791-41-64, 
0604/81-75-18
AUDI A4,1996 r., 1900 ccm, diesel, - 36.000 zł. Świebodzice, 
tel. 0609/64-06-65
AUDI A4,1996 r., 110 tys. km, 1800 ccm, turbo, 20V, granato
wy, 149 KM, ABS, centr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie 
kier., el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, el. otw. szyby i szy
berdach, 2 pod. powietrzne, I właściciel w kraju, kompl. doku
mentacja, serwisowany. Trzebnica, tel. 0608/84-92-27 
AUDI A4 OUATTRO, 1996 r., 96 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
perłowoczarny metalic, klimatronic, komputer, szyberdach, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, - 42.000 zł. Wrocław, tel. 
071/348-51-11,0601/71-49-25 
AUDI A4 AVANT, 1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm, bordowy 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, klimatyzacja, podgrzewane fotele, radio, alarm, skóra, do 
sprowadzenia, - 45.000 zł. Legnica, tel. 0603/49-82-83 
AUDI A4 ,1997 r., 102 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny, 110 
KM, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatronik, alum. felgi, wykoń
czenia w drewnie, stan b. dobry, • 48.000 zł. Lubin, tel. 076/ 
846-73-18
AUDI A4,1997 r., 1900 ccm, TDi 110 KM, granatowy metalic, 
klimatronic, ABS, c. zamek, wspomaganie, alum. felgi, radio
odtwarzacz, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, przegląd techniczny, - 47.000 źł. 
Chocz, tel. 062/741-86-25,0602/27-60-43 
AUDI A4 AVANT, 1997 r„ 95 tys. km, 1800 ccm. turbo, 20V, 
czarny, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatronik, tiptro- 
nik, alum. felgi, - 56.000 zł. Wrocław, tel. 0606/85-59-78 
AUDI A4,1997/98 r., 42 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyberdach, 4 pod. po
wietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, kpi. dokumen
tacja, - 41.000 zł lub zamienię mniejszy. Nysa, tel. 077/ 

' 433-20-46, 0602/42-75-89
AUDI A4,1998 r., 17 tys. km, 2500 ccm, TDI, zielony, bogate

wyposażenie, wszystkie dodatki, siedzenia Recaro, - 80.000 
zł. „ tel. 0601/76-14-67
O  AUDI A4 ,1998 r., 2500 ccm, TDI, V6, biały, klima

tronic, 6-biegowy, el. otw. szyby, stan b. dobry, 
nie uszkodzony, do sprowadzenia z Niemiec - 
19.500 DEM. Wrocław, tel. 0501/85-00-87, 0601/ 
74-46-92 02024741

AUDI A4,1998 r., 61 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 2 x 
poduszka, ABS, wspomaganie, elektryka, silnik 125 KM, szy
berdach, felgi aluminiowe, spoiler, zadbany, możliwe raty, - 
47.000 zł lub zamiana na tańszy. Wrocław, tel. 0603/31-70-8  ̂
AUDI A4,2000 r. 16 tys. km, 1900 ccm TD, 110 KM, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 46.000 zł. Legni- 
pa, tel. 0504/95-35-37
AUDI A6 AVANT, 1994 r., 190 tys. km, 2800 ccm, V6, perło- 
woczarny, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 36.000 zł. Lesz
no, tel. 065/520-81-01,0607/64-13-16 
AUDI A6, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, po
duszka pow., reflektory ksenonowe, ekonomiczny, - 34.000 
zł. Lubin, tel. 0605/07-47-04
AUDI A6, 1994/95 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDI, 140 KM,

AUDI A6,1995/96 r., 59 tys. km, 2600 ccm, V6, kolor śliwko
wy metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie, • 45.000 zł 
Wrocław, tel. 0605/93-04-75
AUDI A6 OUATTRO, 1996 r., 2800 ccm kupiony w salonie 
pełne wyposażenie, - 44.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0600 
13-83-19
AUDI A6,1996 r.( 57 tys. km, 2600 ccm, 16V, wrzosowy me 
talie, katalizator, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, el. otwie 
rany szyberdach, aluminiowe felgi, ABS, wspomaganie kier. 
el. otwierane szyby, el. reguł, i podgrzewane lusterka, cen 
tralny zamek + pilot, RO, pełna dokumentacja, - 44.200 zl 
Opole, tel. 0607/51-64-41
AUDI A6,1996 r., 95 tys. km, 2500 ccm, TDi, srebrny metalic 
klimatyzacja, szyberdach, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, pod 
łokietnik, wykończenia w drewnie, RO, reg. kierownica, el. reg 
lusterka, el. otw. szyby, • 49.500 zł. Wrocław, tel. 0605/ 
93-04-75
AUDI A6,1996 r., 89 tys. km, 1800 ccm, V5,125 KM, perło
woczarny, limuzyna, bez wypadku, ABS, RO, 2 pod. powietrz
ne, klimatronic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, 
immobilizer, wspomaganie i reg. kierownicy, I właściciel w 
kraju, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 46.000 zł. Zduny k. 
Krotoszyna, tel. 062/721-56-24,721-56-75 
AUDI A6, 1997 r., 135 tys. km, biały, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, - 67.000 zł. Opole, tel. 077/474-38-92 
AUDI A6, 1997 r., 1900 ccm, TDI, granatowy, nowy model, 
dużo dodatków - 28.000 DEM + cło. Legnica, tel. 076/ 
862-93-62,076/721-76-07, 0601/84-81-14 
AUDI A6 ,1998 r., 95 tys. km, 2500 ccm, TDI, złoty metalic, 

'serwisowany w Niemczech, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, webasto, -110.000 zł. Lubin, tel. 0607/26-3^44 
AUDI A6,1998 r., 55 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 20V, zielony 
metalic, podwójna klimatyzacja, 4 pdduszki pow., wyposaże
nie el., alum. felgi, podłokietnik, alarm, w kraju od pół roku, - 
79.000 zł. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
AUDI A6 ,1998 r., 1900 ccm, TDi, ciemny metalic,’ 110 KM, 
klimatronic, - 79.900 zł. Wałbrzych, tel. 0603/81-67-71 
AUDI A6 TDI, 1999 r., 2500 ccm, brązowy metalic, pełne wy
posażenie, I właściciel, kupiony w salonie, • 110.000 zł. Lu
bin, teł. 076/844-36-64, 842-60-98 
AUDI A6, 2000 r., 60 tys. km, 2800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja, nawigacja,
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perłowozielony, klimatronic, 6-biegowy, wszystkie el. dodat
ki, poduszka pow, - 43.500 zł. Lubań, tel. 0603/71-92-95 
O  AUDI A6 TDI, 1995 r„ 212 tys. km, 2500 ccm, 140 

PS, niebieski, 6-biegowy, klimatronic, tempomat, 
pełne wyposażenie elektr., ABS, 2 pod. powietrz
ne, system Bossę, stan b. dobry, kpi. dokumen
tacja, • 47.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/321-10-48, 
0601/87-02-26 87024711

AUDI A6,1995 r., 88 tys. km, 2600 ccm, V6, srebrny, automa- 
tic, klimatyzacja, 2 poduszki pow., RM, elektryczne fotele, re
gulowana kierownica, I właściciel w kraju, atrakcyjny wygląd, 
drewno i inne, - 45.000 zł. Oleśnica, tel. 0605/68-81-77 
AUDIA6AVANT, 1995 r; 120 tys. km, 2500 ccm, TDI, srebrny 
metalic, 140 KM, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 6-biego
wy, - 54.000 zł. Opole, tel. 077/455-63-07 
AUDI A6 AVANT, 1995/96 r., 123 tys. km, 2500 ccm, TDi 
140KM, granatowy, Ouattro, 2 poduszki powietrzne, ABS, kse- 
nony, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, 
6-biegowy, Mul-T-Lock, RM + CD, alarm, c. zamek + pilot, ks. 
serwisowa, I właściciel w Polsce od 3 lat, serwisowany w ASO, 
- 45.900 zł. Kalisz, tel. 062/764-55-33,0601/74-55-33

TV, RM + CD, telefon, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka,, 
siedzenia, stan idealny, aluminiowe felgi, • 159.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/753-46-35
AUDI A8,1995 r., 4200 ccm, granatowy, pełne wyposażenie, 
- 95.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-22-20,0606/83-18-74 
AUDI A8, 1996 r., 130 tys. km, 2800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, welur, .klimatyzacja, książka serwisowa, stan 
b. dobry, - 63.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/ 
70-15-80
AUDI COUPE, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, ciemnozielony 
metalic, szyberdach, ałarm + pilot, jasna welurowa tapicerka, 
alum. felgi (2 kpi.), zadbany, nie składany, sportowe dodatki, 
model przejściowy, szerokie zderzaki, - 7.300 zł. Wrocław, 
tel. 0605/44-20-69
AUDI COUPE, 1989 r., 120 tys. km, 2800 ccm, V6, żółty, 2Ó0 
KM, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane 
szyby i szyberdach, el. reguł, lusterka i reflektory, obniżony, 
spoilery, aluminiowe felgi 225/50/15, stan b. dobry, -17.000 
zł lub zamienię na tańszy samochód, w cenie do 8.000 zł. 
Wambierzyce, tel. 074/871-90-5^
AUDI COUPE, 1992 r., 128 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, czer
wony, pełne wyposażenie, obniżony, ospoilerowany, nowe

- napełnianie
- naprawa
- części
- dorabianie węży, 

rurek (spawanie)

montaż nowych
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www.odracar.gratka.pl

50-23fftrocław,' ul. Ółbińska 29, tel./fax 071/369-38-77, 0*601 72 72 37 
(przy pl. Powstańców Wielkopolskich, okolice Dworca Nadodrze).

Czynne codziennie: poniedziałek - piątek 9-18, sobota - niedziela 10-17. 
K R E D Y T Y  G O TÓ W K O W E !

MARKA ........................... ROK ... POJ. CENA

AUDI A4 96 ... 1,9 T D I..... .... 44.400
AUDI 8 0 ............................ .. 90.... ..... 1 ,8 ....... ....  16.550
AUDI 8 0 .........S................ .. 90.... ..... 1 ,8 ....... .... 17.750
AUD1100................... ...... .. 86.... .. 2,0 D ...... ...... 7.950
BMW 3 1 8 ..... ................... .. 92.... ......1 ,8 ....... ....  22.000
BMW 520 ........................ .. 89.... .. 2,0 G ..... ....  18.950
DACIA 1325.................... .. 95.... ..... 1 ,4 ....... ...... 4.990
DAIHATSU APPLAUSE. ..92 .... ..... 1 ,6 ....... ....  11.950
FIAT 126p........................ .. 97.... ....6 5 0 ....... ...... 6.090
FIAT 126p........................ .. 00.... .... 6 5 0 ....... .... 10.950
FIAT CINOUECENTO.... .. 95.... ....7 0 0 ....... ....  10.450
FIAT UNO........................ ..90 .... ..... 1,1 ....... ......  7.450
FIAT UNO........................ .. 92.... ..... 1 ,0 ....... ...... 9.300
FORD FIESTA................ .. 88.... ..... 1,1 ....... ...... 5.910

FORD ESCORT.............. . 91 .. ........ 1 ,4 ..... .....  12.400 OPEL OMEGA KOMBI .. ... 95.... ...... 2 ,0 ....... ....  35.850
FORD ESCORT KOMBI 97 .. 1,8 T D ..... .....  26.950 OPEL VECTRA.............. ... 95 ... ...... 1 ,8 ....... .... 23.950
FORD ESCORT 98 1 3 .... 26.350 PEUGEOT 205 .............. ... 90 ... ...... 1 ,0 ....... ...... 6.950
FORD ESCORT.............. . 98.. ....... 1 ,3 ....... .....  27.900 PEUGEOT 405 .............. ... 88... ... 1,9 D ..... ...... 8.950
FORD O R IO N ................. .. 91 .. ....... 1 ,4 ....... ....  10.150 PEUGEOT 406 ............. ... 98 ... ...... 2,0 ...... .;... 39.850
HONDAACCORD .93 ......2 ,0 ...... ..... 21.950 POLONEZ CARO :......... ... 94 ... ...... 1 ,6 ....... ..... 5.600
HYUNDAI LANTRA . 92.. ....... 1 ,6 ....... .... 13.200 RENAULT 19 .................. ... 91 ... ...... 1 ,7 ....... ...... 9.980
MAZDA 626 COUPE 89.. ....... 2 ,2 ....... .... . 7.850 RENAULT LAGUNA .... ...95 ... ...... 1 ,8 ....... ....  26.950
MAZDA 626..................... . 91 .. ....... 2 ,2 ....... .....  12.350 RENAULT MEGANE.... ... 97 ... ... 1,9 D ..... ....  29.670
MERCEDES 190 . 90 .. ....... 2 ,3 ....... ....  20.400 SKODA FAVORIT......... ... 94 ... ...... 1 ,3 ....... ....  11.950
MITSUBISHI GALANT 93 ... .... 2 ,0 ..... ..... 26.400 TOYOTA CARINA......... ... 93 ... ...... 2 ,0 ....... ....  24.800
NISSAN SUNNY............. .8 9 .. ....... 1 ,8 ....... ...... 9.200 VW G O L F ..................... ...89 ... ...... 1 ,8 ....... ..... 11.100
OPEL A S TR A ................. 93 ....... 1 ,6 ....... .... 15.980 VW G O L F ..................... ... 90 ... ...... 1 ,6 ....... ....  11.200
OPEL CORSA................. . 92 .. ....... 1,2 ...... ...... 9.200 VW G O L F ..................... ... 92 ... ...... 1 ,8 ....... ....  19.850
OPEL KADETT............... . 87 ... ....... 1 ,6 ....... ........7.750 VW G O L F ..................... ... 93 ... ...... 1 ,8 ....... ....  19.550
OPEL OMEGA................ 87 ....... 1 ,8 ....... ...... 7.350 VW LU P O ..................... ...99 ... ...... 1 ,0 ....... ....  28.600

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

Doradztwo kredytowe - proponujemy kredyt stosowny do Twoich możliwości 
Raty do 7 lat bez pierwszej wpłaty 
Pakiet ubezpieczeniowy - AC, OC, NW w racie kredytu
Pierwsza rata po miesiącu użytkowania samochodu J K S j i E S j I  I I V

Wszelkie formalności związane z kredytem i ubezpieczeniem załatwiamy na miejscu 
U nas możesz kupić samochód z giełdy, ogłoszenia lub od sąsiada 

n n  RVI1H1J OD 6  L B T  Pewność I komfort zakupu

AUTO OIEŁDA DOLNOŚLĄSKA $ spis tręęcj^fpątfyStręęą §1 (rozkładowa) 1,06,2001,

http://www.oscar.gratka.pl
http://www.autogielda.com.pl
http://www.odracar.gratka.pl


KREDYTY
autokredyt

‘Ś!ii 'xi«ls|-Ś§sj \«w«is ttatJf iliitź J "nmti
H r e a i f t  
J f e *

k w o t a  Ic r e d y

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

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

- przy 30% wpłaty nie wymagamy 
zaświadczeń o zarobkach

RENAULT
th a lia  5 6 3  zł/m-c
c lio  5 5 6  zł/m-c
m e g a n e  6 9 5  zł/m-c

Dzwoń! tel. 0601-566-537

hipoteczny
l i n  ■mm

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

np.100.000 zł od 696,00 zł
•  na zakup m ieszkania lub budow ę domu
•  oprocentow anie od 7,45%
•  m ożliw ość kredytowania  

bez w p łaty  w łasnej
•  okres kredytow ania nawet do 30 lat
•  m ożliw ość spłaty kredytu h ipotecznego  

zaciągn iętego  w  innym  banku

EXTRA kredyt gotówkowy
do 5.000zl bez poręczycieli 

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

1M i
• ^

aołhplra Ofupo Finansowa ]

www.dgf.pl
amortyzatory, inst. gazowa, alum. felgi „gwiazdy, - 17.900 zł 

M  lub zamienię na mniejszy. Ząbkowice śląskie, tel. 0601/ 
00^1 -87-56

O  AUDI TT, 1999 r., 1800 ccm, turbo, błękitny meta* 
lic, 4 poduszki pow., ABS, TSC, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, klima
tyzacja, podgrz. fotele, skórzana tapicerka, alum. 
felgi, RM stereo, stan idealny, • 99.900 zł. „AU- 
TO-PLUS", Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 0601/ 
85-15-55 01030541

AUDI V8 OUATTRO, 1991 r., 168 tyś. km, 3600 ccm, burgun- 
dowy metalic, pełne wyposażenie elektryczne, • 25.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0600/34-65-16

AUSTIN
AUSTIN MONTEGO, 1989 r., 2000 ccm, GTi 7-osobowy, centr. 
zamek, stan dobry, - 8.40&zł. Wrocław, tel. 07-1/343-51-05 po 
godz. 17

BMW
BMW 315,1981/93 r., 1500 ccm, czerwony, zadbany, nowe 
sprzęgło kpi., nowe łożyska w kołach przednich, el. ótw. szy
by, RO, - 3.600 zł lub zamienię na Forda Escorta, VW Polo 
kombi, w tej cenie. Nowa Sól, tel. 068/387-33-88, 0605/ 
52-96-31
BMW 316,1976 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazowa, w cią
głej eksploatacji, -1.200 Zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
BMW 316,1978 r., 176 tys.Jtm, 1600 ccm, benzyna, czerwo- 

£  ny, alum. fełgi, szyberdach, atrakc. wygląd, ważny przegląd, • 
w  2.150 zł. Wrocław, tel. 071/348-44-73,0604/66-82-03 . 

BMW 31 6ł 1979 r., 200.tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie-' 
ski, po remoncie blacharkf i lakierowaniu, nowe sprzęgło, ukł. 
wydechowy, klocki, alum. felgi, po wymianie filtrów \ oleju, ’ 
oryginalny szyberdach, hak, cztery lampy z przodu, zadbany,
- 3.800 zUub zamienię. Brzeg Opolski, tel. 077/411-49-35 
BMW 316,1980/., 1600 ccm, benzyna, czerwony, nowe amor
tyzatory i końcówki, spoilery, alum. felgi, -1.900 zł. Wrocław, 
teT. 071/341-70-73
BMW 316,1981/82 r., 143 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, sprowadzony w całości, oryg. lakier, bez 
korozji, RM, stan techniczny b. dobry, • 4.200 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/784-34-11 '
BMW 316,1982 r., 200 tys. km, 1600 ccm, niebieski metalic,. - 
alum. felgi; hak, garażowany, przegląd do 03.2002 r., zadba
ny, stan dobry, - 5.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-13-11,0607/ 
06-46-65
BMW 316,1982 r., 210 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
wymaga remontu, kpi. dokumentacja, • 1.600 zł. Nowogród 
Bobrzański, tel. 0607/74-43-03, woj. zielonogórskie 
BMW 316,1984 r., 160 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
stan b. dobry, centr. zamek, otwierany dach, el- reg. lusterka;.
- 6.700 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-64-44, 0608/ 
50-06-93
BMW 316.E-30,1986 r„ 180 tys. km, 1600 ćcm, benzyna,

' .delfin* metalic, inst. gazowa, 4-drzwiowy, alum. felgi, spoile- 
rĄjjL ry, oszczędny, atrakcyjny wygląd, RO + 4 głośniki, centr. ża- 
W  mek, ciemne szyby, el. reg. lusterka, - 8.500 zł. Wałbrzych, 

tel. 0604/92-25-67
BMW 316, 1989 r., 1600 ccm, granatowy, oryg. lakier,

4-drzwiowy, serwisowany, RO, alum. felgi, stan idealny, - 
13.400 zł. Świdnica, tel. 0601/67-21-85 
BMW 316,1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, S, czarny 
metalic, klimatyzacja, skóra, wszystkie el. dodatki, pełne wy
posażenie, kupiony w salonie, - 21.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/' 
40-91-00
BMW 3161 E-30,1991 r., 118 tys. km, 1600 ccm, czarny me
talic, 4-drzwiowy. wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, 
czarny welur, alum. felgi, stan b. dobry, możl. raty, -11.900 zł 
lub zamienię, może być uszkodzony. Trzebnica, tel. .071/ 
312-18-87, 0607/40-20-17
BMW 316 E-36,1991 r., zielony metalic, kupiony w salonie, 
bez wypadku, stan techn. b. dobry, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-70-70
BMW 316 I E-36,1991/92 r., 180 tys’ km, 1600 ccm, benzy
na, szary, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alarm, alum. 
felgi, welurowa tapicerka,. sprowadzony w całości, bez wy
padku, I właściciel, zadbany, nowe amortyzatory, nowy aku
mulator, - 21.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/ 
70-18-61
BMW 316,1992 r., 160 tys. km, 1600,ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, sten idealny -'6.000 DEM + cło ok. 4.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/646-38-10,0604/81-51-93 
O  BMW 316,1993 r., 45 tys. km, 1600 ccm, czerwo

ny, klimatronic, 4 el. otw. szyby, automatic, centr. 
zamek, wspomaganie, nie rejestrowany w kraju,
• 22.900 zł. Wilczków, tel. 0501/85-00-87, 071/ 
316-52-66 02024751

O  BMW 316 I E-36, 1993 r., 81 tys. km, niebieski 
metalic, do sprowadzenia z  Niemiec, uszkodzo
na tylna klapa, lampa, książka serwisowa, el. otw. 
szyby/poduszka pow., ABS, centr. zamek, ser- 
wo, el. otw. dach, centr. zamek, cena z  cłem I 
transportem, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
322-40-98,0605/6640-20 02025141 .

BMW 316 E-36,1993 r., 165 tys. km, czarny metalic,'ei. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, poduszka po
wietrzna, wefurowa tapicerka, aluminiowe felgi; białe kierun
kowskazy przednie i tylne, spoiler, atrakcyjny wygląd, pełna 
dokumentacja, - 26.500 zł. Lubin, teL 0603/99-91-76 
BMW 316 M-43,1994 r., 90 tys. km, czerwony, wersja Com
pact, poduszka pow., ABŚ, pełne wyposażenie el., centralny 
zamek, alarm, wspomaganie kier., szyberdach el. otwierany, 
aluminiowe felgi Borbet 16”, koła zimowe, sportowy wydech, 
garażowany, • 26.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-15, 
0604/36-60-35
BMW 316 CÓUPEi 1994 r., 125 tys. km, biały, ABS, 2 pod. 
powietrzne, ei. reg. lusterka, szyby i szyberdach, centr. za
mek, alarm, alum. felgi 15”, wspomaganie, stan b. dobry, - 
33.500 zł.. Wrocław, tel. 0605/27-61-12 
BMW 3161 COMPACT, 1994 r., 140 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, ABS, airbag, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. i‘podg. lusterka, immobilizer, alum. 
felgi, sportowe zawieszenie i ukł^ydechowy, spoiler, ciem
ne szyby, RO + CD + subwoofer, halogeny, kpi. felg stalo
wych, serwisowany, stan b. dobry, - 29.500 zł, możl. rat przez 
komis lub zam. z. dopłatą z mojej strony. Wrocław, tel .07.1/ 
341-67-16,0601/87-64-72 (zdjęcia d,o tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - AC0189 www.autogiel- 
da.com.pl).
BMW 316 COMPACT, 1995 r., 96 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, klimatyzacja, RM,'komputer, poduszka pow., gara
żowany, atrakcyjny wygląd, książka serwisowa, - 31.000 zł. 
Wrocław, tel. 0604/57-56-09 . .
BMW 3161 E-36,1996 f., 72 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielo
ny, ABS, centr. zamek, ei. otw. szyby, el: reg. lusterka, 2 pod.

powietrzne, szyberdach, RO, podłokietnik, - 33.000 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-39-98,0608/19-21-92 
BMW 316 i, 1996 r., 50 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny, 
ABS, klimatronic, pełna elektryka (lusterka, szyby, itp.), 2 alar
my, RM Blaupunkt, centr. zamek na pilota, skórzana kierow
nica i podłokietniki, zderzaki i lusterka w kolorze, nadwozia, 
welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, - 37.900 zł. Kobylin, 
tel. 0604/88-23-28,062/721-58-65 
BMW 316 COMPACT, 1996 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
wspomaganie, poduszka pow., ABS, RO, nie składany, alarm,
- 33.900 zł lub zamiana na inne. Zgorzelec, tel. 0607/74-81-70 
BMW 316,1997 r., 1800 ccm, niebieski metalic, RO, 5-biego
wy, szyberdach, katalizator, ABS, wspomaganie, reg. kierow
nica, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
reguł, fotel kierowcy, komputer, klimatyzacja, poduszka pow., 
kpi. dokumentacja, - 32.000 zł. Chojnów, tel. 076/817-49-77, 
0605/14-36-90
BMW 316 i KOMBI, 1997 r., 50 tys. km, 1600 cćm, benzyna, 
czarny metalic, pełnejwyposażenie-opróczskóry;■aluminiowe’ 
felgi, odbiór w Niemczech - 32.000 DEM + cło. Szklarska 
Poręba, tel. 075/717-38-49
BMW 316 i, 1997 r., 62 tys. km, 1600 ccm, czarny, rok w kra
ju, I właściciel, sprowadzony w całości, alum. felgi, atrakc. 
wygląd, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-25-22 - 
BMW 316 COMPACT, 1997 r., 105 tys. km, 1600 ccm, benzy- 
na, czerwony, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, pełna 
elektryka, wspomaganie, RO BMW, fotele’ podgrzewane, w 
Polsce od 99 r., garażowany, - 33.900 zł. Wrocław, tel. 06021 

v39-37-41
O  BMW 316 E-46, 1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, 

czarny metalic, nowy model, I właściciel, kupio* 
ny w salonie w Polsce, serwisowany, 6 poduszek 
pow., ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, welu
rowa tapicerka, aluiń. felgi, klimatyzacja, alarm, 
immobilizer, RM stereo stan idealny • 69.900 zł. 
„AUTO-PLUS", Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01030381 

BMW 318 1,1981 r., .1800 ccm, wtrysk, srebrny metalic, za
dbany, szyberdach, 4 lampy, sportowa kierownica, hak hol., 
ospoileroWany, alum. felgi, - 3.000 zł. Złotoryja, tel. 076/ 
878-52-77
BMW 318 i, 1981 r., 220tys, km, 1800 ccm, zielony, kwadra
towe lampy, sportowe zawieszenie, obniżany, aluminiowe felgi 
15”, kubełkowe fotele Recaro, sportowa kierownica, wydech, 
5-biegowy, - 3.700 zł. Leszno, tel. 0502/14-50-76, 0607/ 
31-91-49
BMW 318 i, 1982 r., 120 tys. km, 1800 ccm, czerwony, szy
berdach, wspomaganie kier., stan idealny, na białych tabli
cach - 1.550 DEM. Wrocław, tel. . 0503/30-90-88, 0503/ 
90-55-84
BMW 318,1985 r., 1800 ccm, wtrysk, kolor grafitowy metalic, 
szyberdach, el. reg. lusterka, centralny zamek, nowa inst. 
gazowa, - 7.200 zł; Żarów, tel. 074/857-05-48,0605/40-21-64 
BMW 318 i, 1985/86 r., 1800 ccm, wtrysk, złoty metalic, 
2-drzwiowy, alum. felgi 15", opony zimowe, - 6.000 zł. Kę
dzierzyn-Koźle, tel. 077/481-80-03 po godz. 20, 0606/ 
10-81-42 '
BMW318, .1986 r., 214 tys. km, .1800 ccm, biały, 2-drzwiowy,, 
szyberdach, alum. felgi, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, z urzę
du celnego, - 8.900 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/63-63-38 
BMW 318,1986 r., niebieski, 4-drzwiowy, el. otw, szyby, szy
berdach,. na niem. tablicach - 2.000 ?ł. Chojnów, tel. 0604/ 
31-95-85.
BMW 318 i, 1986 r., 195 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, cźerwo-

ny, szyberdach, alarm, alum. felgi, el. reg. lusterka, - 7.400 zł. 
Trzebnica, tel. 0601/89-27-22
BMW 318 E-30, 1986 r., 1800 ccm, bordowy akryl, nowe 
przednie i tylne zawieszenie, zadbany środek, na białych ta
blicach, nowy akumulator - 1.800 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
48-29-83
BMW 318,1986/87 r., 1800 ccm, zielony metalic, alum. felgi, 
szyberdach, ciemne szyby, bez wypadku, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, stan idealny - 1.500 DEM. Zielona Góra, tel. 068/ 

'385-57-73, 0601/76-56-97
BMW 318 SKŁADAK, 1986/93 r., 1800 ccm, srebrny metalic, 
alum. felgi, szyberdach, el. otw. szyby, - 5.500 zł. Wrocław, 
tel. 0600/39-65-94
BMW 318,1987 r., 1800 ccm, cżamy, immobilizer, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, odcięcie zapłonu, RO, stan dobry, - 8.000 
zł lub zamienię. Kamieniec Ząbkowicki, teł. 074/817-39-51 
BMW 318 i, 1987/88 r., 167 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, immobilizer, 
welurowa tapicerka, RO + 4 głośniki, halogeny, oznakowany, 
alum. felgi 15", nowy akumulator, szczęki, klocki, świece, układ 
wydechowy, sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 8.200 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-37-87
BMW 318 i, 1988/94 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, 4-drzwiowy, centralny zamek, alum. felgi, stan dobry,
• 10.500 zł lub zamienię na diesel w tej cenie. Wałbrzych, tel. 
0607/45-21-91 do godz. 15,074/847-37-59 po godz. 15 
BMW 318 iS, 1989/90 r., 1800 ccm, 16V, czerwony, el. reguł. . 
lusterka, szyberdach, czerwone zegary, aluminiowe felgi 15", 
RO, 2-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, zadbany, garażowany, 
przegląd do 11.2001 r., bez znaczków BMW, -15.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/867-30-70 do godz. 16,0607/74-19-87 
BMW 318 E-30,1990 r., 66 tys. km, 1800 ccm, benzyna ABS, 
4-drzwiowy, centr. zamek, klimatyzacja, el. otw. szyby, alum. 
felgi, halogeny, hak, bez wypadku, - 14.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/644-95-23
BMW 318 iS, 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, czarny, 2-drzwio- 
wy, obniżony, sportowe zawieszenie, ABS, centr. zamek, alum. 
felgi, szyberdach, el. reg. lusterka, garażowany, stan b. do
bry, - 14.500 zł. Wrocław, tel. 0503/03-17-15 
BMW 318 E-36,1991 r., 1800 ccm, popielaty, centrąlny za
mek, wspomaganie kier., szyberdach, welurowa tapicerka, 
obniżony, aluminiowe felgi, sportowa kierownica, zderzak M3, 
radio Sony z CD, alarm, I właściciel w kraju, - 24.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 0603/44-55-54
BMW 318 E-36, 1991 r., 1800 ccm, czerwony, szyberdach, 
centr. zamek, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, zadbany, 
garażowany, - 21.900 zł. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 
BMW 318 iF, 1992 r., czerwony, Coupe, 140 KM, pełne wypo
sażenie bez klimatyzacji, sprow. na nowych zasadach, alum. 
felgi 17" - 29.500 zł. Gorzów Wlkp., tel. 0601/72-12-96 
BMW 318 iT, 1992 r., 155 tys. km, 1800 ccm, biały, kombi, 
ABS, el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek, kompu
ter, el. otw. szyberdach, halogeny - 13.500 zł. Kłodzko, teł. 
0608/08-07-65
BMW 318 i, 1992 r., 122 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny 
metalic, szyberdach, wspomaganie, ABS, welurowa tapicer- . 
ka, RO, alarm, alum. felgi, el. reg. lusterka, centr. zamek, za
dbany. • 23.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-02-10, 0601/ 
64-22-52
BMW 318,1993 r., 85 tys. km, 1800 ccm, bordowy, I właści
ciel, ABS, poduszka pow., el. reg. lusterka, centr. zamek, 
alarm, radio CD, el. reg. reflektory, blokada skrzyni biegów, 
halogeny, zadbany, oryg. przebieg, - 25.000 zł. Legnica, tel. 
076/722-94-26
BMW 318 E-30 KOMBI, 1993 r., 96 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, granatowy metalic, komputer, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, szyberdach, nowe opony i ukł. hamul
cowy, odbiór w Niemczech, ważny przegląd, stan b. dobry - 
10.500 DEM. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-52-96 
BMW 318 E-36,1993 r„ 1800 ccm, czarny metalic, wspoma
ganie, ABS, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ra
dio, nowe. opony, halogeny, alarm, centr. zamek, pełne wypo
sażenie, w kraju od 3 mies., stan idealny, - 22.500 zł lub za
mienię. Złotoryja, tel. 076/878-71-29 po godz. 17, 076/ 
878-22-57
BMW 3181 E-36,1993/94 r., 180 tys. km, 1800 ccm, zielony, 
ABS, wspomaganie, szyberdach, halogeny, czarny welur, 
oryg. RO, zderzaki w kolorze nadwozia, centr. zamek, w kra
ju od roku, możl. raty, *25.900 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 
071/312-18-87,0607/40-20-17 
BMW 318 COUPE, 1994 r., czarny, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, el.szyby, immobilizer, felgi aluminiowe, RM, możliwa 
zamiana, - 33,500 zł. Poznań, tel. 061/817-50-04, 0601/

‘ 58-55-56
BMW 318 TDS, 1995 r., 70 tys. km, 1800 ccm, perłowozielo- 
ny, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 35.000 zł lub zamienię - 
na tańszy. Strzegom, tel. 074/855-27-05 
BMW 318 COMPACT, 1'995 r., 73 tys. km. 1800 ccm, TiV 16V 
Turbo, czerwony, miesiąc w kraju, el. reg. lusterka, reg. świa
teł, ABS, klimatyzacja, c. zamek, wspomaganie, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, radioodtwarzacz, stan b. dobry, 
pełna dokumentacja, - 31.500 zł. Turek, tel. 0604/07-57-44 
BMW 318,1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, srebrny, wyposa
żenie podstawowe, - 46.000 zł. Wrocław, tel. 0604/12-22-20 
BMW 318,1995 r., diesel, srebrny metalic, 4-drzwiowy, kli
matyzacja, aluminiowe felgi, el. otw. szyby, ęl.reg. Iusterkar2 -  
podusżki'powietrzne, ABS, spoiler, - 38.000 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-51-64, 074/641-02-42 
BMW 318 I E-36,1997 r., 74 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny metalic, automatic, klimatronic, 4 pod. powietrzne, ABS, 
SRS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, alarm, centr. zamek, immobilizer, Iwłaściciel w kra
ju, kpi. dokumentacja, - 43.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-23-03

BMW 320, 1978 r., 2000 ccm, benzyna, żółty, 3-drzwiowy; 
4-biegowy, hak, bez przeglądu, stan dobry, -1.000 zł. Poniec, 

'tel. 065/573-12-65
BMW 320,1982 r., 2000 ccm, 6V, złoty metalic, inst. gazowa, 
hak, szyberdach, silnik z 1990 r., 4 nowe opony, przegląd do 
04.2002 r, - 3.000 zł. Głogów, tel. 0603/92-68-30, 076/ 
833-28-73
BMW 320, 1983 r., zielony, stan dobry, - 2.500 zł. Biedrzy
chowice, teł. 0608/52-93-21,0602/48-36-24 
BMW 320, 1987 r., wtrysk, biały, bez wypadku, w kraju od 
1997 r., komputer, ważny przegląd, stan Jechn. dobry, zadba
ny, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/333-74-61 
BMW 320 i, 1989/90 r., biały, spoilery, 3-drzwiowy, garaźô  
wśny, stan b. dobry -12.950 zł. Wałbrzych, teł. 0601/57-86-65 
BMW 320 i, 1990 r., 137 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor gra-*, 
fitowy metalic, szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, wspo-Ł 
maganie, welurowa tapicerka, b. dobrze utrzymany, zderzaki 
i lusterka w kolorze nadwozia, stan techn. b. dobry, -14.100 
zł. Polanica Zdrój, tel. 074/869-01-47 
BMW 320 iA, 1991 u, ciemny metalic, komputer, kupiony w 
salonie, stan b. dobry, - 21.500 zł łub zamienię. Pępowo, tell 
065/573-68-04,0604/59-48-38 
BMW 320 COUPE, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, ciemny 
metalic, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, - 24.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-54-87 
BMW 320 I KOMBI, 1992 r. stan b. dobry, el. reg. lusterka, 
wspomaganie kierownicy - 6.000 DEM + cło. Jawor, tel. 076/ 
870-16-60
BMW 320,1992 r., 2000 ccm, czarny, pełna opcja, skóra, kli
matyzacja, pełne wyposażenie el., komputer, - 23.900 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/755-42-18,0601/69-53-53 
BMW 320,1992/93 r.f 117 tys. km, 2000 ccm, wiśniowy meta
lic, poduszka pow., centr. zamek, alum. felgi, sportowe za-: 
wieszenie, - 30.000 zł (w rozliczeniu może być samochód do 
10.000 zł). Głuchołazy, tel. 077/439-11-97 
BMW 320 E-36,1993 r„ 104 tys. km, 2000 ccm, 24 V, fioleto
wy metalic. poduszka pow., ABS, centr. zamek, RM, immobi
lizer, el. reg. lusterka, szyberdach, książka serwisowa, stan 
b. dobry, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd • 26.800 zł. Dusz
niki Zdrój, tel. 0606/42-51-38
BMW 320TOURING, 1995/96 r„ 136 tys. km kombi, RO, 5-bie
gowy, el. otw. szyberdach, ABS, wspomaganie kier., centr. 
zamek + pilot, alum. felgi, el.. reg. lusterka, klimatyzacja, el. 
reguł, fotele, el. otw. szyby, sprowadzony w całości, I właści
ciel, kpi. dokumentacja, w kraju od miesiąca, - 41.000 zł. Ja
wor, teL 076/870-01-20 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w internecie pod numerem -AG0215 www.autogielda.com.pl) 
BMW 320,1998 r„ 50 tys. km, 2000 ccm, 24V, 150 KM. czar
ny, ABS, ASC, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. otw. szy
by, tempomat, alum. felgi, - 55.000 zł. Niemodlin, woj. opol
skie, tel. 0602/10-22-16
BMW 323,1979 r., 2300 ccm, kolor grafitowy metalic, alum. 
felgi, sportowa kierownica i zawieszenie, zadbane wnętrze, - 
3.800 zł, Wrocław, tel. 071/788-58-39 
BMW 323 i, 1982 r. na białych tablicach - 1.850 DEM. Wro
cław, tel. 0503/30-90-88,0503/90-55-84 
BMW 323 i, 1982/2 r„ 2300 ccm, benzyna zarejestrowany, 
nowy przegląd, - 2.200 zł. Oleśnica, tel. 071/399-37-39 
BMW 323,1983/84 r., 2300 ccm, wtrysk, złoty metalic, E-30, 
el. reg. lusterka, do poprawek, - 3.800 zł lub zamienię na inny, 
może być uszkodzony. Wałbrzych, tel. 074/848-11-28.0605/ 
74-73-41
BMW 323,1985 r. alum. felgi 15", stan dobry, - 5.800 zł. Wro
cław, tel. 071/321-94-91
BMW 323 i, 1985 r., 2300 ccm, wtrysk, srebrny, 2-drzwiowy, 
obniżony, na zachodnich tablicach, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 
0605/40-30-03
BMW 323 TOURING E-36,1998 r„ 2500 ccm, srebrny meta
lic, w kraju od 04.2000 r., pełna dokumentacja, serwisowany 
w ASO BMW, stan idealny, klimatronic, komputer, skóra, 4 
poduszki powietrzne, ABS, ASC, pełne wyposażenie elektrycz
ne, oryginalny hak, nowe felgi aluminiowe i Opony, - 59.000 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 071/339-98-53,0502/34-24^79 
BMW 324,1986 r., 2400 ccm, diesel, zielony metalic, otwie
rany dach, centralny zamek,- el. reg. lusterka, alum. felgi, RM, 
na białych tablicach, stan b. dobry, - 5.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-68-74
BMW 324, 1987 r., 2400 ccm, diesel, srebrny metalic, szy
berdach, 4-drzwiowy, centralny zamek, alarm, zadbany, - 
9.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-81-53 
BMW 324,1988 r., 220 tys. km, 2400 ccm, bordowy, sporto
we zawieszenie i kierownica, atrakc. wygląd, szyberdach, 
sprowadzony w całości, stan dobry, - 11.800 zł lub zamienię 
na inny po wypadku. Legnica, tel. 0606/76-61-48 
BMW 324 D, 1988 r., 2400 ccm, diesel, biały, stan dobry, kpi. 
dokumentacja, ekonomiczny, radio, szyberdach, atrakc. wy
gląd, - 9.700 zł. Leszno, tel. 065/520-20-48,0502/61-39-54 
BMW 324,1988/89 r., 120 tys. km, 2400 ccm. diesel, biały, 
stan b. dobry, centralny zamek, szyberdach, el. reguł, luster
ka, aluminiowe felgi, ABS, RM Gelhard + głośniki, skóra, 
4-drzwiowy, lusterka i zderzaki w kol. nadwozia, • 10.900 zł 
lub zamienię na uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
BMW 324,1989 r., turbo D, czerwony, bez wypadku, I właści- 
.ciel,. sprowadzony-w całośei,- —13.500 zł. Nysa, tel. 077/ 
435-75-64, 0602/53-92-60
BMW 325,1987 r., 170 tys. km, 2500 ccm, benzyna, srebmo- 
niebieski, automatic, alum. felgi, komputer pokładowy, halo
geny, komplet opon zimowych, garażowany + części, - 7.800 
żł. Wrocław, tel. 071/786-49-10,0503/93-79-80 
BMW 325, 1988 r., 177 tys. km, 2500 ccm, czarny metalic,

AUT0CENTRUM  M AZUR
KOMIS SAMOCHODOWY 

LUBIN, ul. Ścinaw ska 49 (baza PKS), tel./fax 076/844-35-40
*  tanie kredyty samochodowe
*  oprocentowanie od 8,9% oraz ubezpieczenia AC, OC, NW już od 5% wartości auta
# możliwość, sprawdzenia stanu technicznego wybranego samochodu
♦  możliwość pozostawienia auta w rozliczeniu

N A S Z A  O F E R T A
M A R K A ..............................
AUDI A 4 ............................. ... 1995.......... ... czerw ony.... . 1600 benz.-. : 59 tys .... ...' 32.900
BMW  5 2 0 .... ..............-....... ... 1990 skł........ b ia ły ........ . 2000 benz flj ... 17.500
BMW  5 2 0 ........................... ... 25.400
CITROEN B X ..................... ... 1986/1992 ... srebrny ........ 1400 benz ... 168 ty s ...... 5.500
DEW OO  LANO S .............. ... 1996 salon ,.. srebrny.... . 1500 benz. .. 39 tys........ 25.900
FIAT B R A V O ..................... ... 1997 ............ ... zielony met. 1600 benz. .. 67 tys..... ... 24.700
FIAT D U C A T O .................. ... 1994 ............ ... biały ........ . 2500 benz. .. 110 tys ...„..22.800

...6.600
jFO RD  ESCO R T  U S A .... ... 1997 .......... .. zielony met. 2000 benz. .. 140 t y s ...

. 120 tys. ..... 14.600
FO RD  ESCO R T  KOMBI .... ... 1996 ............ .. biały ....... . 1800 diesel . 118 tys. • .21.500

. 1800 T D .... *.*7.900
HONDA C IV tC ............ . ... 1995 sedani... .. z ie lon y.... . J . 1500 benz. ... 42 tys..... .. 28.900
HYUNDAI P O N N Y ............ ... 1994.............. .. czerwony.... . 1500 benz. .. 130Tys... .: *2.900
M ER CED ES 124 ............... ... 1985 ............ .. n ieb iesk i..... . 2000 benz. ... 300 ty s ......14.900
MITSUBISHI P A JE R O ...... ... 1993 ............ .. w iśniowy..... . 2500 T D I..... 140 ty s .....53.000

.. 27.900
.17.800

.. 24.000

.. 28,800
RENAULT C L IO ................. ... 1999 ............ .. s rebrny....... . 1600 benz. ..,21  tys..... .. 33.300
RENAULT 19 ....... ................. 1995 ............ .. b ia ły ........... . 1700 benz. .. 67 t y s .... .. 15.900
RENAULT 19 ................... 1992/93 ....... .. b ia ły .... ....... 190Ó dieseł . 130 ty s :.. ..' T1.800
SEAT  TOLEDO  J . .............. ... 1992 ............ .. n ieb iesk i...... 2000 benz. .. 162 ty s ..... 16.500

:. 12.600
VOLVO  4 6 0 ............... ...... ... 1994 ............. .. niebieski 1800 benz. .. 139 tys. ....17.800
V W  T R A N S P O R T E R ......... ... 1996 ............ .. bordowy ..... 1900 T D i.... 186 ty s ..... 39.500
V OLKSW AGEN  GO LF III ...... 1996 ............ ..s reb rny ....... 1600 benz. .. 50 ty s .... .. 26.800

RATA
165 zł/m-c

Kredyt bez 
zaświadczeń o 
dochodach przy 

35% wpłaty 
własnej

Prowadzimy skup 
aut pó 90 roku 

Płacimy 
natychmiast 

gotówką

INAJNIZSZA PROWIZJj
na transakcje spoza komisa
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AUTOKOMIS EGOSIA
WROCŁAW, ul. Klecińska 151 (obok CPN wjazd od ul. Muchoborskiej) 

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

M A R K A  SAM . E & L  R O K  PROD. CEN A
M ERCURY T RACER  1900 91 11.400,-
MITSUBISHI COLT 1700 86 3.400,-
NISSAN TERANO  II (4X4 Ulm.) 2400 98 46.700,-
NISSAN W EAY 1700 0  94 14.200,-
O PEL  AST R A  COMBI 1700 d ieseL94 18.900,-
O PE L  CO R SA  3d 1200 97 17.500,-
O PE L  CO R SA  3d 1700 d iese l 96 19.000,-
O PE L  KAD ET  sedan 1400 90/97 9.300,-
PEUGEO T 1100 94 12.700,-
PEUGEO T 106 1000 95 14.500,-
PEUGEO T 205 1800 d iesel 88/96 6.800,-
P O LO N EZ C A R O  1600 GLI 96 7.500,-
PO LO NEZ CAR O  1600 96 8.700,-
RENAULT 19 1700 91/96 8.600,-
RENAULT LAG U N A  1800 95 25.200,-
S A A B  900 2500 V6 95 25.500,-
TOYOTA AVENSIS 2000 97 38.800,-
TOYOTA CO R O LLA  1300 91/96 12.000,-
VW  G O LF  1900 TD 90/93 14.200,-
VW  G O LF  1300 88/95 10.200,-
VW  G O LF  III 3d 1600 94 18.900,-
VW  POLO  5d 1400 96 20.900,-
VW  POLO  K LM  3d 1400 96 22.500,-
VW  PASSAT  kombi 1600 d iesel 89/95 15.500,-

• A M O C H O P Y  V A N  
DAEW OO LANO S 1600 99 15.000+VAT
DAEW OO NUBIRA kombi 1600 99 22.000+VAT
SKO DA FELIC JA  1600 99 19.600+VAT

DOSTAWCZE / PRZYCZEPY CAMPINGOWE 
CITROEN C25D (8 osobowy) 2500 d iesel 91 10.900,-
FORD  TRANSIT (9 osobowy) 2000+gaz 90 14.700,-
PEUGEO T BOXER(3os.l400Kg) 2500 Tdl«>*l 2000 59.500,-
RENAULT TRAFFIC 2100 d iesel 87 9.500,-
RENAULT  TRAFFIC p ot.^ooKg) 2100 diesel 92 17.000,-
VW  T4 CAR AV ELLE  1900 diesel 95 36.500,-
VW  T RANSPO RTER  1900+gaz 85 13.900,-
Przy cza pa Campingowa: N1260 86 3.300,-
Prryczapa Campingowa: W ILK 540__________78_______8.700,-

MARKA 5AM. POJ. ROK PROD. CENA
AUDI 80 1800 86 6.000,-
AUDI 80 1600 88 9.000,-
AUDI 80 2000 93 19.900,-
AUD1100 2200+gaz 87/94 9.000,-
AUD1100 2200+gaz 87/94 13.500,-
BMW  525 2500 91/96 23.500,-
BMW  520 i 2000 91 22.000,-
CITROEN AX 1000 95 12.700,-
DAEW OO ESPERO 1800 97 21.900,-
DAEW OO NEX1A G LE 1500 96 15.900,-
FIAT 126p 650 86 1.300,-
FIAT 126p 650 95 4.700,-
FIAT 126p BIS 700 89 1.800,-
FIAT BRAVO  12V 1400 97 22.800,-
FIAT CINOUECENTO 700 94 9.100,-
FIAT CINOUECENTO 700 94 9.300,-
FIAT SEICENTO S 900 98 16.800,-
FIAT SEICENTO SX 1100 2000 17.800,-
FIAT SEICENTO VAN 1100 2000 17.000,-
FIAT SIENA 1400 98 16.600,-
FIAT SIENA 1400 98 18.500,-
FIAT PUNTO 3d 1700 d iesel 99 22.500,-
FIAT PUNTO 3d 1200 95 17.000,-
FIAT PUNTO 5d (klim.) 1700 d iese l 95 17.500,-
FIAT UNO 3d 1000 89 6.800,-
FORD ESCO RT  5d 1300 88 5.900,-
FORD ESCO RT  kombi 1300 94 14.500,-
FORD ESCO RT  kombi 1300 95 19.900,-
FORD ESCORT 1300 96 19.700,-
FORD FIESTA 5d (klim.) 1400 98 23.700,-
FORD MONDEO 1600 95 21.700,-
FORD SCORPIO  (autom) 2400+gaz 92 15.900,-
FORD SCORPIO  (kombi) 2500 Tdl«Mł 96 39.800,-
FORD SIERRA 2000 91 8.500,-
HONDA ACCO RD 1900 96 30.900,-
HONDA PRELUDE 2300 92 25.500,-
MAZDA 626 2000 d iesel 87 4.900,-
MAZDA 626 2000 d iesel 87 5.600,-

SAMAOCHODY NOWE - PUNKT SPRZEDAZY
IFIAT - SKOPA - SEAT - DAEWOO!
B IU R O  K R E D Y T O W E  - (071) 357-24-20
- Kredyt na auta nowe I używane do 100% wartości na okres do 8 lat
- Dowolne pochodzenie pojazdu, możliwość sprawdzenia stanu technicznego
- Możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu
- Możliwość kredytowania ubezpieczenia i prowizji
- Oprocentowanie kredytu od 6,7%, pakiety ubezpieczeniowe od 5,8%

alum. felgi 16", sportowe zawieszenie, tłumik i kierownica, 
komputer, automatic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, białe zegary, RO, kubełkowe fotele, spoilery, atrakc. 
wygląd, - 8.900 zł. Bolesławiec, tel. 0501 /55-60-62 
BMW 325 E-30, 1989 r., 150 tys.-km, 3500 ccm, benzyna, 
czarny, 4-drzwiowy, ABS, aluminiowe felgi, stan b. dobry, - 
11.000 zł. Świdnica, tel. 0609/40-20-69 
BMW 325 i, 1989/90 r„ 174 tys. km, 2500 ccm, benzyna, pia
skowy metalic, ABS, centralny zamek, komputer, el. reguł 
lusterka, szyberdach, aluminiowe felgi, sportowy tłumik, ory 
ginalny przebieg, sprowadzony z Niemiec na mienie w czerw 
cu 2000 r., pełna dokumentacja, -13.800 zł. Jasień, woj. zie
lonogórskie, tel. 0607/54-21-56 
BMW 325,1992 r., 100 tys. km, 2500 ccm, czarny, ABS, el. 
otw. szyby, wspomaganie, alum. felgi, alarm, centr. zamek, 
stan b. dobry - 27.500 zł. Świdnica, tel. 074/640-44-48 
BMW 325 M3,1993 r., 120 tys. km, 2500 ccm, srebrny, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, webasto, stan idealny, 4-drzwio
wy, - 35.000 zł. Kępno, tel. 062/782-49-29 
BMW 325,1993 r., 150 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czamy 
metalic, ABS, serwo, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, haloge
ny, immobilizer, welur, komputer, centr. zamek, udokum. po
chodzenie, stan idealny, • 27.800 zł. Legnica, tel. 0602/ 
55-57-17
BMW 325 tds, 1993/94 r„ 121 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czamy metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
ABS, RO, alum. felgi, immobilizer, alarm + pilot, wspomaga
nie kier, - 31.000 zł., tel. 0604/13-47-04 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00515 
www.autogielda.com.pl)
BMW 325,1995 r., turbo D, czamy, wspomaganie kier., ABS, 
poduszka pow., centralny zamek + pilot, 2 x alarm, 120 KM, - 
28.500 zł. Wrocław, tel. 0605/62-00-14

LEASING NA NOWE VANY DLA FIRM
OSOBOWE

AU0I 100......................  1800...... 1990 ........... Biały . 13 600
AUDI 100....;........... 2000D.1985 .. Zloty metalic ... 5 600
BMW 520 Vanos............. 2000.....1995 ........ Srebrny . 37 000
BMW 525 ..........    2500LPG.... 1984 ............Biały ... 5 000
CITROEN XANTIA ................ 1600.....1994  Biały . 23 000
CITROEN XANTIA............  1600...... 1995 .. Zielony met. . 20 600
CITROEN XM ...4^ --..-...  2000...... 1991 .{!Blały ... 7 500
DAEWOO MATIZ LIFE  800.1999   Czerwony • 19 000
D0DGE CARAVAN............  3000 1992/96 Bordo metalic . 20 600
FIAT 126 P - .................     650.... 1996 ............Biały ... 5 900
FIAT 126 P  ...............   650.... 1988 ............Żółty ... 2 640
FIAT CINOUECENTO   900.... 1995Blało • czerwony 12 850
FIAT SEICENTO ...............  1100... 1999 . .... Czerwony . 21 100
FIAT TIP0 .....................   1400. . 1992 Morski metalic . 11 600
FIAT UNO........................ 1000... 1989 . Szary metalic . 6 600
FORD SCORPIO    2800. 1985  Niebieski ... 9 300
FORD ESCORT CABRI0 ..... 1600 1987/97  Czarny . 11 600
HONDA CłVIC    1600..... 1992  Plstac|a . 15 600
HONDA CMC ........  1400..... 1998 .. Czarna perta . 36 500
LADA 2 1 0 7 2 .......... 1300....1988 ...... Niebieski ... 2 500
LADA SAMARA ....    1300.... 1991 ............Biała ... 2 700
MAZDA 323  ......'1500.....  1995 Czerwony . 24 000
MERCE0ES S 350 TD ... 3500 TD....  1996 .... Pełna opcja 117 000
MERCEDES E 220 CDI 2200 CDI....  1999 ... Granat perta . 85 000
MERCE0ES C 230..............2300 1996 Morski granat . 61 000
MERCE0ES 124 ..............  2300 1986/95 .......Złoty met 18 600
NISSAN 200 SX ..........  1800 1991/97 .......Czerwony . 14 600
NISSAN 200 S X ...........   1800....  1993 ... Wiśnia met . 22 600
OPEL ASTRA............   1400...  1996 ......Czerwony . 20 600
OPEL ASC0NA   ię00Q....  1986 Czerwony ... 6 000
OPEL CORSA ......*....  1400.... 1996 ......  Biały . 17 885

POLONEZ    1500.....1995 Bordowy met.
POLONEZ........................  1600.....1987 Pomarańczowy
PEUGEOT 106 ......,...........1500 D .....1999 ..............Biały
RENAULT CLIO... 1900 D  1999 . Srebrny met.
RENAULT LAGUNA  2200 TDI 1996 . Szary metalic
RENAULT MEGANE CLASSIC1600 LPG1997 .. Czarna perła
RENAULT SAFRANE  2200. 1993 ... Granat met.
V0LKSWAGEN GOLF II   1800 1987 Grafitowy met.
V0LKSWAGEN GOLF II........ 1600 1990/97  Czerwony
V0LKSWAGEN GOLF III  1800  1992  Wiśniowy
V0LKSWAGEN PASSAT combl1900 TD1992/96  Biały
V0LV0 460........................ 1800 1992/96  Czarny

DOSTAWCZE
CITROEN C 25  ........ 2500 D ..... 1992  Blaly
ISUZU MIDI..................... 2200 D  1993    Blaly
NYSA 522 Towos............... 2120 ..... 1986  Granatowy
MAN Spec. Pomoc drogowa. Bog. oprz. Platt.. Klatka. Dźwig.....
MERCEDES VIT0. ..........1100 D   1997  Bordowy
MERCEDES SPRINTER MAXI2900 D .. 1995  Żółty
MERCEDES SPRINTER 3082300 D .... 1995 ........ Bordowy
RENAULT TRAFIK   2100D 1991   Blaly
RENAULT MAGNUM kllma, webasto, szyby I rolety el. Blaly
FORD FIESTA KURIER ......... 1300....... 1996 .........  Biały
FORD TRANSIT 2500 D ..... 1993  Granatowy
V0LGSWAGEN LT 28 ..... 2400TD...... 1995 Zielony
V0LGSWAGEN TRANSPORTER1600 .. 1988 Pomarańczowy
V0LGSWAGEN TRANSPORTER1700 D 1992  Żółty
V0LV0 F 408 ..................  3600 D ..... 1988  Kontener
CAMPING ADRIA 420 TL ......  1981 :.   Biały
NACZEPA NISKOPODWOZIOWA ......... 1988  Wciągarka

AUTA Z WINDYKACJI - ATRAKCYJNE
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.49 000 
.10 800 
.52 000 
. 13 600- 
. 17 600 
.28 000 
... 6 700 
.14 600 
21 000

CENY

Zakład Produjcyjno-Wdrożeniowy 
ul. H. Dąbrowskiego 13 ^ j 
55-010 Św. Katarzyna ^  jn z n
(071)3116436
090376367
0501376367

fe-
BLO K A D Y  PARKINGOWE

BMW 330 M-3,1993 r., 130 tys. km, 3000 ccm, benzyna, żół
ty, pełne wyposażenie, felgi 17", stan b. dobry, - 41.500 zł. 
Poznań, tel. 0602/81-34-68
BMW 516,1978 r., złoty metalic, aluminiowe felgi, obrotomierz, 
chromowane lusterka, stan b. dobry, zadbany, po remoncie 
blacharki, wymieniony silnik, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
77-87-40
BMW 520, 1975/85 r., ciemnozielony metalic, stan dobry, - 
3.500 zł lub zamienię. Mojesz, tel. 0502/67-28-28, woj. jele
niogórskie
BMW 520,1980 r., 300 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic, 
sprawny, zarejestrowany, do remontu, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/372-66-29 po godz. 17
BMW 520, 1982 r., 2000 ccm, złoty, szyberdach, centr. za
mek, el. reg. lusterka, skórzana kierownica, sportowe pedały, 
do malowania, stan silnika i blacharki dobry, - 4.000 zł. Polko
wice, tel. 076/845-23-35,0607/27-68-84 
BMW 520,1983 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna, model 
"rekin", niebieski, inst. gazowa Lovato, alum. felgi, silnik z 86 
r., ważny przegląd, dodatkowo opony z felgami i skrzynia bie
gów, RO, możliwość rat, - 4.500 zł lub zamienię. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/483-28-07 
BMW 520,1983 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, wspo
maganie, el. reg. lusterka, szyberdach, nowe opony, alum. 
felgi, nowy akumulator (gwarancja), - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/23-65-57
BMW 520 i, 1985 r., 2000 ccm, V6, srebrny 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, tel. 071/ 
787-42-14, 0603/66-97-29
BMW 520 i, 1988/89 r., 204 tys. km, 2000 ccm, złoty metalic, 
el. reguł', lusterka, szyberdach, aluminiowe felgi, alarm, cen-
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tralny zamek, ABS, odpinany hak, RO Blaupunkt, inst. gazo
wa, wspomaganie kier., zadbany, stan b. dobry, - 18.500 zł. 
Legnica, tel. 076/861-17-20,0604/83-05-84 
BMW 520,1989 r., 200 tys. km, 2000 ccm, wtrysk centralny 
zamek + pilot, szyberdach, ABS, el. reg. lusterka, alum. felgi 
16* - gwiazdy z szerokim rantem, w kraju od 1994 r., stan 
silnika b. dobry, po wymianie paska rozrządu, -15.900 zł lub 
zamienię. Żarów, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/73-89-11 
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, wspo
maganie, centr. zamek, klimatyzacja, Muł-T-Lock, alarm, oclo
ny w całości, • 18.600 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/ 
734-72-65,0604/67-86-93
BMW 520 i, 1990 r., 210 tys. km, czarny, pełne wyposażenie 
oprócz klimatyzacji, - 15.500 zł. Wrocław, tel. 0605/60-67-77 
BMW 520 i, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 24V, granatowy 
akryl, wspomaganie, ABS, centr. zamek, RM Bawariai, halo
geny, nie rejestrowany w kraju, - 17.900 zł. Rawicz, tel. 065/ 
545-47-08
BMW 520 i, 1991 r., 180 tys. km, 24V, zielony metalic, zadba
ny, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, 
alum. felgi, - 20.000 zł. Grodków, tel. 0606/72-42-35 
BMW 520,1992 r., 2000 ccm, 24V, biały, RO, automatic. ka
talizator, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek + 
pilot, alum. felgi, el. reg. lusterka, alarm, sprowadzony w ca
łości, I właściciel, z pełną dokumentacją, - 24.500 zł. Lubin, 
tel. 076/841-22-25,076/847-66-62,0601/30-46-81 
BMW 520 i, 1992 r., 210 tys. km, 2000 ccm, 24V, srebrny 
metalic, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
ABS, wspomaganie, drewno, - 21.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/ 
722-41-50,0606/31-91-77
BMW 520,1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, granatowy, zadba
ny, garażowany, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan idealny,
- 20.000 zł. Legnica, tel. 0607/04-07-51
O  BMW 520 E-34, 1993 r., 2000 ccm, 24V, czarny 

metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, klima
tyzacja, skóra, drewniane dodatki BC, pełne wy
posażenie elektr., ściągany hak, kola 17" • AC 
Schnitzer, alarm Prestige, • 27.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/58-13-44 02025211

BMW 520 i, 1995 r., 92 tys. km, 2000 ccm, 24V, perłowoatra- 
mentowy, metalic, klimatyzacja, ABS, alum. felgi 16", el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, komputer, zderzaki od M5, centr. za
mek, wspomaganie, halogeny, atrakc. wygląd, stan b. dobry,
- 33.500 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581 -04-18, 0606/ 
34-66-37
BMW 520,1996 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, nowy 
model, pełne wyposażenie, 4 pod. powietrzne, klimatronic, 
do malowania 2 zderzaki, - 52.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/ 
93-45=72
BMW 520 E-39,1997 r„ 140 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 24V, 
wrzosowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, ASC, klimatronik, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reguł, fotele, alum. felgi 
16", centr. zamek, 2 kpi. opon, I właściciel w kraju, wykończe
nia w drewnie, książka serwisowa, świadectwo legalności, RO 
stereo BMW, zdjęcia, - 57.000 zł. Legnica, tel. 0604/43-14-74 
BMW 520,1997/98 r., perłowogranatowy, centr. zamek, wspo
maganie, szyberdach, alarm, klimatronic, parktronic, ABS, 4 
pod. powietrzne, RO + CD i inne dodatki, • 67.000 zł lub za
mienię na tańszy. Jelenia Góra, tel. 0600/21-55-74 
BMW 523.1 E-39, 1997 r., 65 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 
czamy metalic, 4 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, RM + CO, sensor 
deszczu, reflektory ksenonowe, ASC ♦ T, immobilizer, I wła
ściciel w kraju, stan b. dobry, - 68.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
352-41-68
BMW 524 TD, 1985 r„ 243 tys. km, 2000 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy, hak, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, silnik do 
drobnych poprawek, - 5.000 zł lub zamienię. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-66-42,0606/48-97-62 
BMW 524 TD, 1985 r„ 146 tys. km, 2400 ccrMurbo D, brązo
wy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, hak, 
RM, alum. felgi, ciemne szyby, po tuningu, stan b. dobry, - 
.13.500 zł lub zamienię na Opla Omegę kombi. Polkowice, tel. 
0601/75-57-85
BMW 524,1986 r., 2400 ccm, turbo D, kolor grafitowy meta
lic, garażowany, szyberdach, hak, pokrowce, el. reg. luster
ka, 5-biegowy, wspomaganie, zadbany, techn. sprawny, - 
7.500 zł. Wrocław, tel. 0601/76-64-36 
BMW 524 D, 1987 r., 115 tys. km, 2400 ccm, diesel, platyno
wy metalic, stan b. dobry, sprowadzony w całości, pełna do
kumentacja, 5-biegowy, wspomaganie kier., centralny zamek, 
szyberdach, nowe opony, aluminiowe felgi, możliwe raty, - 
9.800 zł. Wrocław, tel: 071/372-47-88 
BMW 524 TD, 1989 r., 170 tys. km, 2400 ccm, kolor grafitowy 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lu
sterka, hak, alarm + pilot, radio + CD, drewniana kierownica, 
ospoilerowany, alum. felgi, ABS, roleta, immobilizer, stan b. 
dobry, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0603/30-63-29 
BMW 524 TD, 1990 r., 170 tys. km, 2400 ccm, turbo D, kość 
słohiowa, bez wypadku, w kraju od 6 mies., kpi. dokumenta
cja, b. oszczędny, wspomaganie, centr. zamek + pilot, szy
berdach, el. reg. lusterka, oryg. RO, stan b. dobry, -19.900 zł 
lub zamienię na tańszy. Korfantów, tel. 077/431-96-15 
BMW 524 TD, 1990 r., 182 tys. km, 2400 ccm, turbo D, nie
bieski metalic, sprowadzony w całości, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, klimatyzacja, • 19.500 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/ 
854-97-60, 0601/17-06-01
BMW 524,1990 r., 176 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, kom-' 
piętna dokumentacja, RO, bogate wyposażenie, zadbany, 
automatic, - 18.700 zł lub zamienię na tańszy, diesel. Żary, 
tel. 0604/84-38-54
BMW 524,1991 r., 2400 ccm, turbo D, kolor grafitowy meta
lic, klimatyzacja, skórzana tapicerka, wszystkie el. dodatki, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, obniżony, bez wypadku, I 
właściciel w kraju, • 22.000 zł. Gromadka, tel. 0600/35-98-92, 
woj. legnickie •

BMW

DIAGNOSTYKA ELEKTRONICZNA
MECHANIKA OP012030 

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

te U fa x  364-88-98

PPUH "POL-MOTORS"
Sp. zO.O. -AUTOKOMIS

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

ogłasza P R Z E T A R G  NR 11/2001 w d n .6.06.2001 pisemny ofertowy nieograniczony 
na samochody powypadkowe na zlecenie: PZU, TUiR WARTA i INNE:

L p   Marka pojazdu L  „..................   ......................Rok prod.......
 1.......DAEWOO LUBLIN 3, ciężarowy..........................  2000 ..
 2.......DAEWOO NUBIRA, ciężarowo - osobowy..................................  1999 ..
 3.......OPEL CORSA 1.2. po kradzieży, wyrejestrowany.........................  1996 ..
 4.......DODGE RAM 3500 5.9 KAT. po kradzieży, ciężarowo-uniwersalny .. 1999 ..
 5.......OPEL KADETT. po kradzieży, wyrejestrowany..............................  1983 ..
 6.......DAEWOO LANOS................................................................. 1999 ..
 7.......DAEWOO TICO....................................................................  2000 ..
 8.......PEUGEOT PARTNER, ciężarowo-specjalistyczny......................... 1997 ..
 9.......FORD ESCORT VAN EXPRESS (ładowność 750 kg).................... 1998 ..
1 0..... NACZEPA D-18 (ładowność 19 ton, plandeka, burty aluminiowe)  1987 ..
1 1..... KABINA VOLVOF12 .........................    1983 ..
1 2..... FORD MONDEO kombi, ciężarowo-uniwersalny, niebieski..............  1999 ..
1 3..... RENAULT MEGANE, po kradzieży, wyrejestrowany, żółty............... 1997 ..
1 4..... FIAT SEICENTO VAN, ciężarowo-uniwersalny, biały......................  1998 ..
1 5..... LUBLIN 3 ............ .....   .................   2000 ..
1 6..... FORD ESCORT CL kombi . biały..............................................  1996 ..
1 7..... SAAB 9-5 2.3 TURBO AERO. granatowy met......................  2000 ..
1 8..... POLONEZ CARO. czerwony.................................................... 1993 ..
1 9..... FORD FIESTA, srebrny met................................................   1998 ..
2 0..... TOYOTA COROLLA. niebieski.................................................  1998 ..
2 1..... POLONEZ 1.5GLE .............   1991 ..
2 2..... MERCEDES E-300 TD.................................. r.......... .......... 1999 ..
2 3..... FIAT SIENA....................................  1999 ..
2 4..... FIAT CINOECENTO........................................ 1997 ..

. Poj.... 

.2417.. 
,. 1998.. 
.. 1195..
15899..
1 1187.. 
.. 1498.. 
.... 7961 
.. 1360.. 
.. 1800..

.. 1796.. 

.. 1598.. 

.... 899.. 

.2417.. 

.. 1597.. 

.. 2290.. 

.. 1600.. 
1 1299.. 
.. 1587.. 
.. 1481.. 
.. 2996.. 
.. 1242.. 
.... 704..

. Cena wyw.
  30.000.-
  15.000,-
 7.300.-
  108.000.-
  1.000.-
  10.000.-
  4.500.-
  14.500.-
  19.000,-
  3.000,-
  450.-
  28.700.-
  21.800.-
  10.000,-
  19.500.-
 ....  8.900.-
 68.000.-
  450.-
  16.700,-

  21.000,-
  700.-
  62.500.-
  11.500,-
1..... 7.900,-

JAZDY PRÓBNE - AUTA DEMO
Lp Marka pojazdu..............   Rok prod....... Poj Cena netto   VAT brutto. dop.ład.
2 5.... FORD ESCORT kombi, cięż.-uniw.........  1999 ....... 1597 .... . 21.311,48 .........  4.688,52... 26.000,-  563
2 6.....FORD FIESTA...........................   2000   1250 ..................... .....................  24.590.16_......,*.,. 5.409,84 ... 30.000,-.-

Przetarg odbędzie się w KOMISIE PPUH POL-MOTORS Wrocław ul. Kamienna 145 dnia 06.06.2001 
r.ogodz. 12.00. Oględziny pojazdów w dniu 05.06.2001 r.wgodz. od 9.00 do 14.00 oraz 06.06.2001 r. 
wgodzinach od 7.30 do 11.00. Oferty pisemne należy składać w kasie przy wpłacaniu wadium. Wpłata 
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na każdy samochód z osobna w Kasie Składu Celnego w 
dniu 06.06.2001 r. w godz. od 8.00 do 11.30. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się na sali przetargowej 
w dniu przetargu o godz. 12.00. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników 
licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej na dany pojazd. Zwrot wadium nastąpi natychmiast po prze-, 
targu. Cena wylicytowana jest ceną brutto sprzedaży. Na pozycje 09 -15 oraz 25 - 26 wystawiamy 
faktury VAT z wyszczególnieniem wartość netto towaru oraz wartości podatku VAT wg stawki 22%; na 
pozycję 01 - 08 oraz 16-24 wystawiamy tylko faktury VAT z podaniem wartości brutto ( zwolnione z 
VAT). W przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które dokonały wpłaty wadium.. Sprzedane pojazdy 
nie są objęte ani gwarancją ani rękojmią (NIE DOTYCZY POZ. 25 - 26). Zastrzega się prawo do unie
ważnienia przetargu bez podania przyczyn. Po wydaniu pojazdu dla nabywcy żadne reklamację co do 
stanu technicznego pojazdu nie będą uwzględniane. Obowiązuje regulamin wewnętrzny organizatora 
przetargu. Nabywca samochodu musi posiadać dowód osobisty oraz numer identyfikacji podatkowej - 
NIP. Następny przetarg planowany dnia 06-06-2001.

- OFERUJEMY W SPRZEDAŻY NOWE PRZYCZEPY FABRYKI NIEWIADÓW - 
- UWAGA IMPORTERZY! Prowadzimy skład Celny tel. 369 75 85 - 

-CAŁODOBOWA POMOC DROGOWA - 0502 343 689- 1

email:komis@polmotors.wroc.pl internet www.polmotors.wroc.pl

BMW 524,1991/94 r., 203 tys. km. 2400 ccm, turbo D. biały, 
aluminiowe felgi, RM, klimatyzacja, el. reguł, lusterka, el. otwie
rane szyby, centralny zamek, alarm, automatic, stan b. dobry, 
udokumentowane pochodzenie, • 18.500 zł lub zamienię na 
'tańszy - do 8.000 zł. Wrocław, tel. 0605/64-39-04,
BMW 525,1981 r., 2500 ccm, benzyna, gaz, złoty metalic, - 
2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Nysa, tel. 077/439-11-97 
BMW 525,1984 r., benzyna inst. gazowa, alum. felgi, wspo
maganie, alarm, RM, komputer, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
373-42-37, 0606/65-01-29
BMW 525 i, 1987 r., 2500 ccm, benzyna z Urzędu Celnego, 
niekompl. - 4.000 zł. Zagrodno, tel. 076/877-36-25 
BMW 525, 1988 r., 2500 ccm, wtrysk, czarny, klimatyzacja, 
alum. felgi, RO + wzmacniacz, stan b. dobry, -14.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-37-00
BMW 525 i, E-34,1988/94 r., 195 tys. km, 2500 ccm, perło-' 
wogranatowy, ABS, komputer, felgi Hofmman Exclusive 17", 
przód 235x8,5x17, tył 255x10x17, szeroki rant, ciemne szy
by, -19.000 Zł lub zamienię na VW Córrado, lub Audi V8. Zie
lona Góra, tel. 0606/58-27-21
BMW 525,1991 r., 180 tys. km, 2500 ccm, czamy, pełne wy
posażenie, - 22.000 zł. Pleszew, tel. 062/742-78-17, 0604/ 
50-29-38
BMW 525 i, 1991 r„ 2500 ccm, benzyna, 24V, czerwony, z 
urzędu celnego, bez wypadku, zadbany, pełne wyposażenie 
oprócz klimatyzacji, skóra, ABS, wszystkie el. dodatki, - 22.500 v 
zł lub zamienię na inny osobowy, tańszy albo w podobnej 
cenie. Strzegom, tel. 074/844-16-41,0606/33-85-06 
BMW 525,1991 r. garażowany, stan b. dobry, pełne wyposa
żenie oprócz skóry i klimatyzacji, inst. gazowa,.- 23.500 zł lub 
zamienię na inny.-Kłodzko, tel. 0601/75-08-3£r 
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. róg. lusterka, klimatyzacja, el. szyber
dach, alum. felgi, RO + 6 głośników, podłokietniki, komputer, 
alarm, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 0601/75-49-79 
BMW 525 tds, 1992 r., 240 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czar
ny metalic, pełne wyposażenie elektryczne, szyberdach, tern- 
pomat, automatic, ABS, podłokietniki, aluminiowe felgi, halo
geny, atrakcyjny wygląd, I właściciel w kraju, stan b. dobry, - 
27.000 zł. Gryfów SI., tel. 075/781-38-50,0602/70-18-39 
BMW 525,1992 r., 122 tys. km, 2500 ccm, 24V, 194 kM kli
matyzacja, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka 
i reflektory, komputer, halogeny, RO, immobilizer, alum. felgi,
• 28.900 zł. Świdnica, tel. 074/852-34-28 po godz. 20,0607/ 
33-22-59
BMW 525 i M-TECHNIC, 1992 r., 2500 ccm, 24V, czarny 
metalic, 192 PS, sportowe, kubełkowe fotele, welurowa tapi
cerka, klimatyzacja, ABS, 3 komputery pokł., ćheck control, 
termometr zewn., el. reg. lusterka i reflektory, wspomaganie i 
reg. kierownicy, centr. zamek + pilot, RM + 6 głośników, 3 
podłokietniki, żaluzja , hak, stan b. dobry, pilne - 25.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-29-35
BMW 525 E-34,1992/93 r„ 198 tys. km, 2500 ccm, TDS, per- 
łowobordowy, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, klimatyzacja, tempomat, webasto, RO + 8 głośników, 
centr. zamek, podgrzewane siedzenia, hak odpinany, zderzaki 
i lusterka w kolorze nadwozia, możliwe raty, - 29.500 zł. Trzeb
nica, tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
BMW 525 TDS, 1993 r., 170 tys. km, 2500 ccm, srebrny me
talic, elektr. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, 
ABS, webasto, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi 16" 
BBS duży rant, sportowe podgrzewane fotele, obniżony, zde
rzak M Power, spoilery, alarm, pełna dokumentacja, atrakcyj
ny wygląd, - 26.000 zł. Legnica, tel. 0605/85-87-02 
BMW 525 KOMBI, 1993 r., 132 tys. km, 2500 ccm. TDS, kolor 
śliwkowy metalic, klimatyzacja, ABS, automatic, wspomaga
nie kier., el. otw. szyby, centr. zamek, el. reg. i podg. fotele, 
relingi dachowe, ól'. reg. i podg. lusterka, radar cofania, kom
puter, szeroki grill, RO z RDS, podłokietnik, roleta, sprowa
dzony w całości, - 35.900 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-43-42 
BMW 525, 1993 r., 140 tys. km, 24V, zielony metalic, pełne 
wyposażenie, - 29.000 zł. Nysa, tel. 077/433-51-15 
BMW 525 i, 1993 r., 170 tys. km, 2500 ccm, 24V, czamy, peł
ne wyposażenie oprócz skóry, - 34.000 zł. Nysa, tel. 0771 
433-67-19
BMW 525, 1994 r., 145 tys. km,‘2500 ccm, TDS, bordowy 
metalic, wszystkie el. dodatki, komputer, ABS, poduszka pow., 
skóra, - 32.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-25-82 
BMW 525 i, 1995 r., 158 tys. km, 2500 ccm, benzyna, czer
wony metalic, automatic* 2 alarmy, immobilizer, centr. zamek,

odcięcie paliwa, komputer, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
fotele podgrzewane, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyber
dach, RO, wspomaganie, alum. felgi, hak, • 39.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0502/59-31-96
BMW 525 iA EXECUTIVE, 1995 r„ 180 tys. km 24V, pełne 
wyposażenie, skóra, stan idealny, na białych tablicach, - 
12.800 zł. Turek. tel. 063/288-39-75,0604/07-57-44 
BMW 525 tds, 1995 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, ciem- 
noperłowy, pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja, el. dach, 
atrakcyjny wygląd, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 0604/57-56-09 
O  BMW 525 TDS KOMBI, 1998 r., 132 tys. km, czar

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

BMW 530, 1988 r., 3000 ccm, czamy, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie 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 530,1994/95 r., 176 tys. km, 3000 ccm, czarny metalic, 
klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 2 poduszki powietrzne, 
pełne wyp. elektr., skóra, podgrzewane fotele, drewno, ma
nualna skrzynia biegów, alum. felgi, radioodtwarzacz, ASC, 
szyberdach, centr. zamek, żaluzja, - 29.500 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/737-11-17, 0606/83-51-16 
BMW 530 D, 1999 r., 20 tys. km, 3000 ccm, diesel, czamy, 
bez wypadku, kupiony w salonie, serwisowany, pełne wypo
sażenie oprócz skóry, stan idealny, -145.000 zł. Wrocław, tel. 
071/364-48-88
BMW 535,1985 r., 148 tys. km, 3500 ccm, benzyna, zielony 
metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby i szyberdach, el. 
reg. lusterka, z urzędu celnego, zadbany, stan Br dobry, - 1
10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-34-76,0604/95-55-63 
O  BMW 540,1992 r., 150 tys. km, 4000 ccm, V8, czar

ny metalic, atrakcyjny wygląd, bogate wyposa
żenie, w kraju od 5 miesięcy, • 34.500 zł. Wilcz
ków, tel. 0501/85-00-87,071/316-52-66 02024761

BMW 728 i,. 1982 r., 235 tys. km, 2800 ccm, wtrysk + gaz. 
srebrny metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, centr. zamek, reg. kierownica, welurowa tapicerka, do
datki z drewna, - 7.500"Zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-76-19, 
0601/92-97-29
BMW 728 i, 1983 r., 210 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, błękitny, 
pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, stan b. dobry,
- 6.500 zł. Wrocław, tel. 0501/48-57-40
BMW 728,1996 r., 2800 ccm, benzyna, granatowy, klimaty
zacja, jasna skórzana tapicerka, ksenony, CD, stan b. dobry, 4̂ . .
- 62.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-50-71 ^  
BMW 730,1988 r., 250 tys. km, 3000 ccm, zielony metalic, -
19.000 zł. Lubin. tel. 0608/11-11-32
BMW 730,1990/91 r., 170 tys. km, 3000 ccm, ciemnozielony,
ABS, alarm, immobilizer, wszystkie el. dodatki, automatic, 
serwisowany, zadbany, mało eksploatowany, stan b. dobry, •
25.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-75-55 po godz. 18, 05021 
05-13-44
O  BMW 730,1991 r., 200 tys. km, 3000 ccm, ciemny 

metalic, skóra, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne,
ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, radio 
CD, • 22.500 zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/ 
844-28-90,0601/87-28-78 84016871

BMW 730. 1992 r.. 220 tys. km, 3000 ccm, czarny metalic, 
pełne wyposażenie, zadbany, w kraju od 5 miesięcy, - 31.000 
zł lub zamienię na busa, najchętniej T4. Lubań, tel. 0501/ 
76-64-58
BMW 730 i, 1992 r„ 135 tys. km, 3000 ccm, V8,32 V, perło- 
wowiśniowy, pełna opcja, klimatronic, 2 pod. powietrzne, skó
rzana tapicerka, - 27.500 zl lub zamienię na mniejszy. Żiębi- 
ce, tel. 0601/91-87-56
BMW 735,1981/85 r., 233 tys. km, 3500 ccm. złoty metalic, 
automatic, ABS, komputer, tempomat, skórzana tapicerka, 
klimatyzacja, alum. felgi, oryg. lakier, centr. zamek, hak, prze
gląd do 02.2002 r., stan b. dobry + części: silnik i skrzynia 
biegów, rok prod. 1990 i inne, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
351-43-37
BMW 735 i, 1984 r.t 250 tys. km, 3500 ccm, benzyna, wtrysk,skup, sprzedaż, zamiana - pełna oferta kredytów dostępnych na rynku • kredyt bez pierwszej wpłaty 
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Autoryzowany Dealer CITROEN XSARA BREAK 1.6 1998- 30,900 zł
Wspomaganie, centralny zamek, alarm, RM, zakup w marcu 1999

CITROEN C-15 1,8 D 1996- 13,600 zł z VAT
2 osobowy

CITROEN XSARA 1.6 1998- 30,400 zł
1 właściciel, salon, zakup 99, wspomaganie, centralny zamek, elektr. Szyby, alarm, poduszka, ABS
RENAULT TWlNGO 1.2 1996-17,400 zł
Salon, RM, stan bdb
FORD ESCORT 1.4 1991-13,400 zł
Centralny zamek, elektryczne szyby, alarm

DAEWOO MATIZ 800 1999-19,200 zł
Na gwarancji, salon, 1 właściciel, centralny zamek, elektryczne szyby, immobiliser
TOYOTA CARINA 2.0 1993-15,900 zł
Wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne szyby, RM

FORD KA 1.3 1997-19,900 zł
1 właściciel, salon, RM, poduszka powietrzna
FIAT CINOUECENTO 700 1996-11,200 zł
1 właściciel, srebny metalik

SEAT TOLEDO 1.6 1994-15,700 zł
Wspomaganie, elektryczne szyby, immobiliser
FIAT PUNTO 1.3 1996-17.500 zł
Salon, elektryczne szyby, centralny zamek, immobilser, welurowa tapicerka

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

TOYOTA COROLLA 1.4 1998- 29,900 zł
Wspomaganie, centralny zamek, poduszka powietrzna, alarm, RM, salon

___________________  AUDI 80 B4 2.0-15,900 zł
dimakt Wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne szyby ł lusterka, szyberdach 

POSIADAMY W OFERCIE WIELE INNYCH SAMOCHODÓW W ATRAKCYJNYCH CENACH

CITROEN

A
V e g a  C a r

Marek Chojwa & Jarosław Kowalski

W A Ł B R Z Y C H  
Wrocławska 89
salon (074) 840-20-06 
serwis/fax 840-20-09 
części 840 - 20 - 16  
k o m i s  8 4 2 - 5 5 - 5 0
S K U P -S P R Z E D A Ż -Z A M I A N A
Profesjonalny serwis, przeglądy techniczne 
ro boty  blacharsko- lak iern icze  
bezgotówkowe rozliczenia szkód

Zamień swój stary 
sam ochód na 

nowego Citroena!

Kblor grafitowy metalic, stan b, dobry, automatic, -10.000 zł. 
Legnica, tel. 076/862^5-04 do godz.-17,0605/56-21-81 
BMW 735.1990 r., srebrny metalic, pełne wyposażenie, moż
liwa zamiana, - 23.500 z ł.., tel. 0601/58-55-56 
BMW 735 iL, 1990/91 r., 224 tys. krrt, 3430 ccm, czarny meta
lic, I właściciel w kraju, pełne wyposażenie + telefon GSM, 
radio CD, inst. gazowa na gwarancji, 211 Kfyi, wersja Long, 
stan idealny, bez wypadku, - 32.000 zł. Wrocław, tel.'0604/ 
44-7P-05
BMW 735 i, 1991 r., 210 tys. km, 3500 ccm, granatowy, 211 
KM, instal. gazowa, klimatyzacja, alum. felgi, szyberdach el., 
3 alarmy, 2 komputery, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, za
główki, oprócz skóry, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 0606/16-75-61 
BMW 735 i, 1993 r., 122 tys. km, wtrysk „SCHNITZER", po 
tuningu, 6-cylindrowy, 218 KM, klimatyzacja, wspomaganie, 
el. otw. szyby, centr. zamek, skóra, alum. felgi, szeroki rant, 
5-biegowy, wersja sportowa - 7.500 DEM. Brzeg, tel. 077/ 
416-38-95, Niemcy 0049/17-95-37-55-62 
BMW 750,1990 r., 4988 ccm, benzyna, kolor grafitowy meta
lic, jasna skóra, alum. felgi, pełne wyposażenie, serwisowa
ny w autoryzowanej stacji, sprowadzony w 1996 r., I właści
ciel w kraju, stan techn.b. dobry, - 25.500 zł. Strzegom, tel. 
074/855-06-23
BMW 850 i, 1991 r,, 170 tys. km, 5000 ccm, wtrysk, granato
wy, pełne wyposażenie, felgi 17” z rantem, sportowy ukł. wy
dechowy, sprzęt Hi-Fi, nowe opony, klocki, akumulatory, atrak
cyjny wygląd, kompletna dokumentacja, - 39.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/78-12-71
BMW 850,1991 r., 189 tys. km, 5000 ccm, zielony, manualna 
skrzynia biegów, szyberdach, skóra, klimatyzacja, pełne wypo
sażenie, • 39.800 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/ 
364-45-83, 0602/29-44-35
BMW 850 CIA, 1992 r., 175 tys. km, kolor grafitowy metalic, 
pełne wyposażenie, silnik z 1997 r, - 50.000 zł. Nysa, tel. 0604/ 
78-06-63

C H EV R O LET
CHEVROLET BELAIR, 1969 r„ 5200 ccm. V8, zielony meta
lic, po remoncie, nowa inst. gaz., atrakc. wygląd, stan b. do
bry, -14.000 zł lub zamienię na tańszy do 7.000 zł. Bielsko-Bia
ła. tel. 033/815-30-55
CHEVROLET CAVALIER MULTI-PORT F1 KOMBI. 1989 r.. 
2800 ccm, niebieski, półautomatic, klimatyzacja, stan silnika 
idealny, stan blacharki b. dobry, kubełkowe fotele, nowy akii* 
mulator i opony, dodatkowe światło .stop’ , - 5.000 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-31-06
CHEVROLET LUMINA APV, 1990 r., 3100 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, sprowadzony w całości, ei. otw. szyby i fotel 
kierowcy, centralny zamek, klimatyzacja, hak, ciemne szyby, 
7-osobowy, zarejestrowany jako towarowy do 2 1, stan dobry, 
- 17.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/846-06-30

CH R YSLER
CHRYSLER CIRRUS, 1995 r„ 114 tys. km, 2500 ccm, kolor 
wiśniowy, automatic, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, za
dbany, garażowany, atrakc. wygląd, - 33.500 zł. Wrocław, tel. 
*%601/41 -85-88
CHRYSLER GRAND VOYAGER, 1996 r., 116 tys. km, 2500 
ccm, TDI, kolor grafitowy, ABS. 2 pod. powietrzne, el. reg. lu
sterka i szyby, klimatyzacja, welurowe fotele z podłokietnika- 
mi, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, - 68.500 
zł lub zamienię na kombi, dostawczy, terenowy itp.. Kowary, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0502A2-68-37 
CHRYSLER LASER, 1986 r., 2200 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy, inst. gazowa, el. otw. szyby, klimatyzacja, 5-biegowy 
• 8.500 zł lub zamienię na kombi, chętnie diesla lub z inst. 
gazową, ewent. na Poloneza Cargo. Wrocław, tel. 071/ 
321-56-65
CHRYSLER LE BARON CABRIO, 1988 r„ 2200 ccm, turbo, 
grafitowoniebieski, metalic, skórzana tapicerka, pełna elek
tryka, stan b. dobry, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50. 
0601/55-20-45.0601/55-20-51 
CHRYSLER NEON, 1995 r., 112 tys. km, 2000 ccm, niebieski 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 poduszki powietrz
ne, wspomaganie, - 22.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/ 
67-30-27
CHRYSLER SARATOGA. 1990 r„ 72 tys. km, 2500 ccm, ben
zyna, czarny, stan dobry, el. otw. szyby, lusterka, Mul-T-Lock, 
alarm, hak, RO stereo, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0604/35-87-80 
CHRYSLER SEBRING CABRIO CONVERTABLE, 1996/97 r„ 
81 tys. km. 2000 ccm, 16V, zloty metalic, automatic, oryginal
ne radio, pełna elektryka, 2 poduszki pow., el. otw. dach, skó
ra. klimatyzacja, alum. felgi, - 64.000 zł lub zamienię na Mer

cedesa. Wrocław, tel. 0607/08-77-19 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00521 
www.autogielda.com.pl)
CHRYSLER SIMCA, 1972 r., 115 tys. km, 1800 ccm, benzy

na, biały, pó remoncie kapitalnym, stan b! dobry, - 7.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-13-70 wieczorem 
CHRYSLER STRATUS, 1997 r„ 80 tys. km, 2000 ccm. srebr
ny metalic, I właściciel, kupiony w kraju, serwisowany, pełne 
wyposażenie, garażowany, - 33.000 zł. 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, 
tempomat, 7-osobowy, I właściciel, relingi, 2 pod. powietrzne, 
wszystkie el. dodatki, automatici - 75.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Lubin, tel. 076/749-74-38,0608/16-82-87 
CHRYSLER TOWN & COUNTRY, 1997 *., 80 tys. km, 3778 
ccm, benzyna, ciemnozłoty, ABS, ASR, 4x4, klimatyzacja, 2 
pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. fotele, 
podgrzewane fotele, alum. felgi, skóra, tachometr, ciemne 
szyby, zmieniacz, zawieszenie tylne samopoziomujące, pa
mięć ustaw, fotela kierowcy, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 
372-53-55,0501/42-48-58
CHRYSLER VISION, 1995 r., 150 tys. km, 3500 ccm, 24V, 
zielony metalic, pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, ku
piony w salonie w kraju, stan b. dobry, wersja europejska, - 
35.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-57-90,0602/66-59-74 
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r., 4 tys. km, 3300 ccm, benzy
na, zielony metalic, po remoncie silnika i skrzyni biegów, ABS, 
poduszka pow., klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, 7-osobowy, - 18.700 zł. Opole, tel. 0607/13-33-24 
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r., 130 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, biały, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, el. reg. reflektory, centr. zamek, alarm, relingi dachowe, 
RO, hak, welurowa tapicerka, I właściciel, w kraju od 1996 r., 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 26.500 zł. Rogaszyce, tel. 
062/730-81-53 dom, 062/730-81-08 praca, 0601/76-85-09 
CHRYSLER VOYAGER 33L, 1993/94 r., czarny, alum. felgi, 
relingi dachowe, hak, 7-osobowy, pełne wyposażenie, stan b. 
dobry, - 29.000 zł. Głuchołazy, tel. 0603/51-41-48. 077/ 
439-33-92

CITROEN
O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, 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, tel. 071/ 
353-26-37,0601/70-67-46 01029761

CITROEN AX, 1987 r., 1000 ccm, niebieski, - 5.000 zł. Zielo
na Góra, tel. 068/451 -87-61
CITROEN AX, 1988 r., 123 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zie
lony metalic, dokumentacja, centr. zamek, el. otw. szyby, uchyl
ne szybki, nowe opony, obrotomierz, stan b. dobry, garażo
wany, - 5.400 zł. Strzelin, tel. 071/392-12-94,0608/63-57-20

CITROEN AX, 1989 r., 105 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, ekonomiczny, RM, nowy akumulator, tylna szyba 
ogrzewana, przegląd do 2002 r, - 6.500 zł. Wałbrzych, teł. 
0608/16-52-50
CITROEN AX, 1991 r., 96 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, po przeglądzie techn., 
stan b. dobry, blokada skrzyni biegów, - 5.900 zł. Strzelin, tel. 
071/392-08-36,0605/57-95-49 
CITROEN AX, 1991 r., 145 tys. km, 1400 ccm, diesel, biały, 
kupiony w salonie, bez wypadku, książka serwisowa, gara
żowany, hak, 4-drzwiowy, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-61-79 po gódz. 19
CITROEN AX, 1991 r., 150 tys. km, 954 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, bez wypadku, stan dobry, - 7.000 żł. 
Chojnów, tel. 076/818-18-95
CITROEN AX', 1991 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio-

IMECHANIKA POJAZDOWAl 
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CITROEN
Wrocław, ul. Ożynowa 46 

tel. 339-89-18

wy, stan dobry, zadbany, oszczędny, - 6.000 zł. Legnica, tel. 
076/852-39-07,0603/91-07-22 
CITROEN AX, 1991 r., 1400 ccm, diesel, czarny, 3-drzwiowy, 
- 8.500 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
CITROEN AX, 1991 r., 117 tys. km, 1400 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, na białych tabli
cach - 2.400 zł. Zgorzelec, tel. 0603/11-16-91 
CITROEN AX, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
5-drzwiowy, - 9.500 zł (możliwe raty). Prusice, tel. 071/ 
312-53-41, 071/312-63-41
CITROEN AX, 1992 r„ 95 tys. km, 1000 ccm, biały, 3-drzwio
wy, stan techn. b. dobry, RM z CD Alpina, alarm Prestige, nowe 
opony i amortyzatory. - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/314-82-05 
CITROEN AX, 1992/93 r., 80 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czer
wony, 1. rej. w 1993 r., sprowadzony W całości, nowe opony i 
akumulator, oszczędny, stan b. dobry, - 9.500 zł. Polkowice, 
tel. 076/846-28-91, 0604/68-92-39 
CITROEN AX, 1993 r., 950 ccm, bordowy metalic, -10.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/867-83-43 
CITROEN AX, 1993 r., 150 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 367-29-45 wie
czorem

CITROEN AX, 1994 r., 85 tys. km, 954 ccm, benzyna, grana
towy, Immobilizer, I właściciel, I rejestracja 03.1995 r., gara
żowany, nowe opony zimowe i dywaniki, nowy akumulator 
(gwarancja) i inne dodatki, przegląd do 03.2002 r, -11.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-11-16,0605/61-99-04 
CITROEN AX, 1995 r., 140 tys. km, 150Ó 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 SPOT, 1995 r., 69 tys. km, 1527 ccm, diesel, 
biały, kupiony w Polsce, bezwypadkowy, 5-drzwiowy, b. 
oszczędny, 4 nowe letnie opony, dodatkowo opony zimowe, 
stan b. dobry, -14.900 zł. Wschowa, tel. 0606/38-04-84 
CITROEN AX, 1995 r., 71 tys. km, 1000 ccm, benzyna, wtrysk, 
czerwony, 3-drzwiowy, serwisowany, bez. wypadku, stan b. 
dobry, dó sprowadzenia, cena 2.600 DEM + cło i koszt trans-, 
portu. Złotoryja, tel. 076/878-59-58,0606/87-21-57 
CITROEN AX CLUB,' 1996/97 r., 50 tys. km, 950 ccm, benzy
na, wtrysk, czerwień meksykańska, bez wypadku, oryg. la
kier, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, faktura zakupu, 
książka serwisowa, katalizator, immobilizer, zielone szyby, 
moc 50 KM, zderzaki w kolorze nadwozia, ekonomiczny, RO 
Gelhard + głośniki, garażowany, - 14.700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-50-97,0606/26-49-99 
CITROEN BX TRS, 1982 r., 210 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, stan dobry, - 
2.5Ó0 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-92-93 
CITROEN BX TRS, 1983 r., 1600 ccm, zloty metalic. stan 
techn. dobry, przegląd do 03.2002 r., el. otw. szyby i szyber-, 
dach, centr. zamek, alarm + pilot, RO, oznakowany, kompl. 
dokumentacja, • 2.500 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-34-37, 
0604/72-19-48
CITROEN BX GT, 1985 r., 1900 ccm inst. gazowa, oszczęd
ny, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, - 3.500 zł. Wro
cław, tel. 0603/79-79-28
CITROEN BX, 1986 r„ 1900 ccm, djesel, biały, 5-biegowy,

centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie, hak, 
stan b. dobry, na białych tablicach, - 2.500 zł. Kalisz, tel. 0503/ 
70-67-60 ,
CITROEN BX, 1987 r„ 240 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebr
ny metalic, stan b. dobry, - 4.500 zł. Zielona Góra, tel. 0607/ 
32-49-43
CITROEN BX, 1988 r., 1400 ccm, czerwony, centralny za
mek, - 4.500 zł lub zamienię. Góra, tel. 065/(r11-22-30 
CITROEN BX KOMBI, 1988 r„ 1600 ccm, TRI, benzyna, srebr
ny, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, - 6.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/65-79-12
CITROEN BX GTI, 1989 r., czerwony, bogate wyposażenie, - 
4.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-74 
CITROEN BX, 1990 r., czerwony, bogate wyposażenie, -4.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/84-88-90 
CITROEN BX GTI, 1991 r., 87 tys. km, 1600 ccm, GTi, czer
wony. stan idealny, ABS, centralny zamek, el. szyberdach, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, lampy, wspomaganie kier., 
radio Pioneer, welurowa tapicerka, - 9.300 zł. Leszno, tel. 065/ 
520-20-48, 0502/61-39-54
CITROEN BX, 1991 r., 1400 ccm, srebrny, immobilizer, el.

otw. szyby i szyberdach, alarm, centr. zamek, - 5.900 zł. Wro
cław, tel. 071/347-77-38, 0603/86-83-80 
CITROEN BX. 1992 r.. 150 tys. km, 1500 ccm, ciemnobur- 
gundowy metalic, pełne wyposażenie el, - 8.800 zł. Lubin, tel. 
076/749-22-34, 842-83-43 po godz. 19 
CITROEN BX, 1992 r„ 1905 ccm, turbo D. biały, centr. za
mek, el. otw. szyby, ABS, stan dobry, -11.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-35-04,0503/59-48-31 
CITROEN BX, 1993-r., 93 tys. km, 19.00 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, centr: zamek, wspomaganie, el. ofw. szyby,.el. 
reg.lusterka.aluifr felgi, welurowa tapicerka, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry, - 9.900 zł. Jasień, tel. 068/371 -00-96 
CITROEN SAXO, 1995/98 r„ 29 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
perłowosrebrny,-5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, 
centr. zamek * pilot, el- otw. szyby, RM, welurowa tapicerka, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 21.500 zł (ku

pujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 065/546-10-46,0603/ 
85-26-46
CITROEN SAXO, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, niebieski 
metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, obrotomierz, stan b. dobry, - 17.500 zł. Syców, tel. 0621 
785-94-95, 0604/27-78-61
CITROEN SAXO, 1996 r„ 44 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, 
immobilizer, stan b. dobry, - 16.200 zł. Wartowice, tel. 076/ 
818-99-70,0601/56-40-04
CITROEN SAXO, 1996 r., 56 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, - 15.500. 
zł. Kępno, tel. 0607/35-01-40,062/782-49-58
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CITROEN SAXO, 1997 r., 74 tys. km, diesel, biały. 3-drzwio
wy. -17.000 zł. Nysa, tel. 077/433-68-35,0604/14-74-57 
CITROEN SAXO, 1997 r., 58 tys. km, 1500 ccm, diesel, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, el. 
otw. szyby, oszczędny, zadbany, - 19.900 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/734-43-40, 0606/60-36-46 
CITROEN SAXO, 1997 r., 46 tys. km, 1400 ccm, wtsysk, nie
bieski metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek-pilot, -17.500 
zł. Poniec, tel. 0606/75-60-99, woj. leszczyńskie 
O  CITROEN SAXO, 1998 r., 1100 ccm, czerwony, 

kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, 
RM stereo, stan idealny, • 18.900 zł. „AU- 
TO-PLUS”, Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 0601/ 
85-15-55 01030621

CITROEN SAXO, 1998 r„ 34 tys. km. 1100 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 3-drzwiowy, dodatkowe światło .stop’ , RO 
firmowy, I właściciel w kraju, z pełną dokumentacją, w kraju 
od 1,5 roku, -17.900. zł. Krotoszyn, tel. 062/722-85-39 
CITROEN SAXO, 1998/99 r., 31 tyś. km, 1000 ccm, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, eh reg. reflektory, dodatkowe światło 
.stop", welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 17.500 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Oleśnica, tel. 071/314-37-31 do 
godz. 18,071/398-87-49 po godz. 19 
CITROEN VISA, 1982 r., 186 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, 4-biegówy, 5-drzwiowy, stan-dobry,'do' poprawek bla
charki, w ciągłej eksploatacji, -1.750 zł. Bolesławiec, tel. 0603/ 
57-12-80
CITROEN VISA,"1987 r., 130 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, po remoncie silnika, - 3,300 zl. Skoraszewice, 
tel. 0603/47-65-04 po godz: 16 .
CITROEN XANTIA SX, 1993/., 130 tyś. km, 1800 ccm, wtrysk, 
perłowóbórdowy, ABS. el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
zamek, RO, blokada skrzyni biegów, serwisowany, nowy tłu-. 
mik, tarcze i klocki hamulcowe, zadbany, - 15.500 zł. Wro- . 
cław, tel. 071/365-54-91,0501/25-96-46 
CITROEN XANTIA, 1994 r„ 193 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
ciemny metalic, -18.500 zł. Nysa, tel. 077/431-08-12 
CITROEN XANTIA, 1995 r„ 89 tys. km. 1600 ccm, bordowy

TŁUMIKI
katalizatory i złącza elastyczne

Wrocław, ul Borow ska 252, tel. 336-81-01
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AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW
* komplety naprawcze-filtry * skrzynie biegów  
regenerowane i używane * diagnostyka skrzyń, 

silników * gwarancja, faktura VAT
56-411 W ro c ła w -D lu g o lę k a  u l.Spacerow a 2, tel./fax (071) 315-26-72 , 090-65-98-96
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e u r o p e j  s l c i c h  szyty, blachy, części zamienne I
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ul. Kudowska 15, tel./fax 363-61-56 TL—

MARGO: ul. Sulmiefzycka 15, tel./fax 071/352-90-31 tJ ro 
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Citroen dla każdego Polaka
Citroen w Auto Planie to Oszczędność, Komfort i Tradycja
Citroen Polska przedstawia nową, fabryczną ofertę zakupu samochodów. Łacza one promocje cenowa: sam ochód Z silnikiem  
diesla* w cenie wersji z  silnikiem benzynowym i rewolucyjną formę finansowania- Citroen Auto Plan.
Raty zaczynają się już od 115 zł miesięcznie **, bez konieczności wysokiej pierwszej wpłaty
i bez wymogów określających zdolność kredytową. Klient, który otrzymał samochód za pośrednictwem Auto Planu, 
zawsze korzysta z aktualnych promocji producenta na przykład. Nasi Klienci w danej chwili odbierają samochód w naszym
systemie wybierając wersję diesla w cenie wersji benzynowej, mogą przez 3 lata nie płacić za paliwo***.
Dodatkowo zapraszamy na urlop w kurortach Orbisu**** na koszt Auto Planu.

TRADYCJA
Citroen ha rynku motoryzacyjnym od 1900 r. 

| O rbis najstarszy tour- operator w  Po lsce  •

OSZCZĘDNOŚĆ KOMFORT
* dotyczy modelu Saxo ** plan połówkowy ( oferta ograniczona) **

CITROEN

Niska rate
Niski koszt eksploatacji samochodu.

wg średn ich cen oleju napędowego 2,52 zł/l, benzyny 95 P B  3,44 zł/l przy rocznym  przebiegu 7000 km

Bez zaśw iadczeń o dochodach  
Francuski sm ak

* przy odbiorze samochodu

£25£2bSS2I£333S£

H f r n
PLAN

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

106 KM I właściciel, na gwarancji, - 21.800 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-37-00 po godz. 16

metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, poduszka pow., 
RÓ, -18.000 zf.Góra Sit; tel.' 0605/27-00-53'
CITROEN XANTIA, 1995 r.' 124 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, poduszka, ABS, centr. zamek, el.szyby, alum. 
felgi, stan Idealny, - 18.800 żł. Wrocław, tel: 0601/79-25-64 
CITROEN XANTIA, 1995 r.; 65 tys. km, 1800 ccm, srebrny 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-32-26 
O  CITROEN XANTlA, 1996 r, 1600 ccm, bordowy, 

kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, centr. zamek, el. otw. szyby, Wspomaga
nie, alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, stan 
idealny, • 21.900 zł. „AUTO-PLUS", Wałbrzych, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01030441

CITROEN XANTIA, 1997 r., 41 tys. km, 1800 ccm, wtrysk 
srebrny metalic, klimatyzacja, komputer, el. otw. szyby, ABS,. 
immobilizer, RO code, centr. zamek, alarm + pilot, wspoma
ganie, aktywne zawieszenie; 2 pod. powietrzne, stan dobry, -
34.700 zł lub zamiana na busa, do 20.000 zł. Bielawa, tel. 
074/833-70-64
CITROEN XANTIA, 1997 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 16V, gra
natowy metalic, kombi, bez wypadku, el. otwierane szyby, ABS, 
poduszka pow., radio z CD, kodowany zapłon, - 29.000 zł. 
Wrocław, tel. 348-74-08,0604/47-50-66 .
CITROEN XM, 1990 r., 3000 ccm, V6, kolor grafitowy, na bia
łych tablicach, - 4.400 zł. Oleśnica, tel. 0603/92-75-69 
CITROEN XM CT, 1990 r., 120 tys. km, 2000 ccm, MPi + gaz, 
czarny, klimatyzacja, ABS, pełne wyposażenie, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, pełna elektryka, sprawny/stan idealny, -
22.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-82-13,0601/73-82-13 
CITROEN XM, 1991 r., 150 tys. km, 2100 ccm, turbo D, zielo
ny metalic, automatic, el. otw. szyby i szyberdach, welurowa 
tapicerka, alarm, halogeny, wspomaganie, garażowany, I wła
ściciel, zadbany, - 14.500 zł. Rybocice, tel. 095/758-51-82 
CITROEN XM, 1993 r., 149 tys. km, 3000 ccm, V6, perłowo- 
bordowy, pełne wyposażenie dodatkowe, alum. felgi, nowe 
opony, przegląd do 5.2002 r., alarm + pilot, sprowadzony w 
całości, kpi. dokumentacja, zadbany, -14.000 zł lub zamienię 
na tańszy. Legnica, tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25 
CITROEN XM KOMBI, 1996 r., 60 tys. km, 2000 ccm, grana
towy metalic, serwo, klimatyzacja, ABS, RO kodowane, ko
dowany motor, - 36.000 zł. Trzebnica, tel. 0602/76-44-30,071/
312-43-09
CITROEN XSARA, 1997 r., 15 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., pełne wyposażenie 
elektr., kupiony w salonie, centralny zamek, - 25.000 zł. Ry
dzyna, tel. 065/538-03-02
CITROEN XSARA, 1997 r., 1900ccm, diesel, biały, 5-drzwio- 
wy, I właściciel w kraju, dużo dodatków, • 28.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/880-40-20
CITROEN XSARA, 1997 r.,46 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, immobilizer, reg. kie
rownica, kpi. dokumentacja, I właściciel, garażowany, w kraju 
od roku, stan b. dobry, - 28.500zł. Żarów, tel. 074/858-97-47, 
0607/81-71-19
CITROEN XSARA, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy me-, 
talie, 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, teł. 0608/40-30-96-' i 
CITROEN XSARA, 1998 %  19 tys; km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, sprowadzony z Francji, bogate wyposażę-- 
nie, - 30.000 zł. Szczepankowice, gm. Kobierzyce, tel. 071/ 
368-16-99 .
CITROEN XSARA, 1998 r„ 39 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
żółto-złoty metalicr 3-drzwiowy, .2 poduszki; centralny zamek ■ 
z pilotem, ABS, wspomaganie, stan bardzo dobry, samochód , 
do sprowadzenia, - 22 000 zł. Wrocław, tel. 364-19-24,0601/
88-23-06
CITROEN ZX̂  1991 r., 112 tys. km, 1400 ccm, benzyna, sza
ry metalic, garażowany, zadbany; el. otw. szyberdach, stan- 
techn. b. dobry, - 9.200 zł. Rawicz, tel. 0607/30̂ 46-97 . 
CITROEN ZX, 1992 r„ 98 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, śliwko
wy, 5-drzwiowy, radioodtwarzacz, centralny żamęk, el. otwie
rane szyby, reg. światła, kierownica, sprowadzony na nowych 
zasadach w maju, ociony, zarejestrowany, stan b. dobry,
11.700 zł. Gostyń, tel. 0604/33-86-50 .
CITROEN ZX, 1992 £  160 tys. km, 1200 ccm, - 8.500 zł. Lu
bin, ter076/749-22-34,842-83-43 po godz. 19 
CITROEN ZX, 1993 r., 146 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, grana
towy, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, w kraju od miesią-. 
ca, el. otw. szyby, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, zadba
ny, stan b. dobry, - 10.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/ 
887-86-15
CITROEN ZX, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, czarny, 3-drzwio
wy, pełne wyposażenie elektr, -11.000 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-29-99
CITROEN ZX, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, 1 
stan idealny, oszczędny, pełne wyposażenie el., szyberdach, 
wspomaganie, RO firmowy, -11.800 zł lub zamienię. Mojesz, 
tel. 0502/67-28-28, woj. jeleniogórskie

CITROEN ZX, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
3-drzwiowy, bez wypadku, -' 12.500 zł. Krosno Odrzańskie, 
woj. zielonogórskie, tel. 0607/13-17-95 
CITROEN ZX, 1994 rvpęłne wyposażenie elektr., wspomaga
nie, stan idealny, • 12.000 zł lub zamienię. Mojesz, woj. jele
niogórskie, tel. 0502/67-28-28 
CITROEN ZX, 1994 r., 90 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, wspomaganie, RM, dzielone tylne siedzenia, 
centr. zamek„r 14.000 zł lub zamienię. Oleśnica, teL071/ 
398-56-10.
CITROEN ZX, 1996 r., 75 tys. km, 1400 ęcm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., klimatyzacja, 
wspomaganie, el. reg. reflektory, immobilizer, welurowa tapi
cerka, RM ♦ pilot, książka serwisowa, halogeny, zadbany, -
18.900 zł. Syców. tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
O  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

CITROEN ZX KOMBI, 1997 r., 75 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebrny, pełne wyposażenie, - 21.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/326-84-51

DACIA
DACIA 1300,1981 r., 140 tys. km, 1289 ccm, biały, + części 
zapasowe, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 071/355-72-32, 0501/ 
13-65-50
DACIA 1300,1983 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, żółty, 
stan dobry, - 1.200 zł lub zamienię. Zgorzelec, tel. 075/ 
773-03-20, 075/773-27-65

DAEWOO
O  AUTO CENTRUM • kupujemy samochody Daewoo 

Nexia, Espero, Lanos, Tico, Matiz, Nubira - ko
rzystne ceny. Wrocław, ul. Rakowa 16, tel. 071/ 
325-38-30, 0502/56-92-65 81012091

O  AUTO CENTRUM poleca samochody Daewoo z 
1997,1998,1999, 2000, 2001 r., korzystne ceny, 
raty, zamiana. Wrocław, ul. Rakowa 16, tel. 071/ 
325-38-30,0502/56-92-65 81012101

DAEWOO ESPERO, 1995 r., 80 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
ciemnozielony metalic, el.otw. szyby, el. reg. lusterka, klima
tyzacja, centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, hak, el. reg. 
reflektory, RO Blaupunkt, I właściciel w kraju, -15.500 zł. Śrem, 
tel. 0606/92-53-30
DAEWOO ESPERO, 1995 r., 1800 ccm, benzyna, zielony, 
klimatyzacja, el. lusterka, eL szyby, stan b. dobry, -12.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45,0601/55-20-5T 
DAEWOO ESPERO GLX, 1995/96 r., 75 tys. km, 1500ccm, 
16 V, bordowy metalic, bez wypadku, oznakowany, 
Mul-T-Lock, pełna elektryka, przegląd do 05.2002 r., kupiony 
w Polsce, centr. zamek, oznakowany, - 13.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-95-45,0606/21-01-20 
DAEWOO ESPERO CD, 1996 r., 96 tys. km, 1800 ccm, OHC, 
zielony metalic, wszystkie el. dodatki, RO + CD, klimatyza
cja, alum! felgi, Mul-T-Lock, instalacja gazowa, hak, -16.900 
zł. Lubin, tel. 076/844-77-65 po godz. 20,0601/73-32-95 - i 
DAEWOO ESPERO GLX, 1996/97 r., 63 tys; km; 1500ccm,
16 V, biały, I właściciel bez wypadku, pełne wyposażenie, stan. 
b. dobry, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-42-07; 0606/ 
91-24-71 . ; .■ v • i  .. • • >. "
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 1600 ccm, srebrny, wszystkie, i 
el. dodatki, klimatyzacja, alum. felgi, kpi. kół zimowych, RM, -
16.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-42-65,0601/77-60-08 .
DAEWOO ESPERO, 1997/98 r., 28 tys. km, 1500 ccm, DOHC, i  
zielony metalic,.el, otw. szyby, el. reg, lusterka,,automat, wyr 
suwana antena, serwisowany, kupiony w salonie, wspoma
ganie Kier., alarm + pilot, deską rozdzielcza w kolorze drew-..- 
nopodobnym, - 21.0Ódzł. Wrocław, tel! 373.17-78, 0608/
47-97-81
DAEWOO ESPERO CD, 1999 r., 37. tys. km, 1800 ccm, zielo
ny metalic, I właściciel, na gwarancji, serwisowany, inst. ga
zowa Lovato, el. otwierane szyby, centralny zamek + pilot, 
alarm, el. reguł, lusterka, RM Kenwood, regulowana kierow
nica, reguł, fotele, stan idealny, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
359-08-31, 0501/76-00-93
DAEWOO UNOS SX, 1998 r., 80 tys. km, 1600 ccm, DOHC, 
fioletowy metalic, 5-drzwiowy, na gwarancji, serwisowany, 
poduszka pow. kierów., centr. zamek, immobilizer, blok. skrzy
ni biegów, nowe opony - 21.000 zł. Bolesławiec, tel. 076/
732-18-86,0605/16-55-56
DAEWOO UNOS SEDAN, 1998 r., 32 tys. km, srebrny me
talic, pełne wyposażenie elektryczne, aluminiowe felgi, stan 
b. dobry, -19.200 zł. Grabów, tel. 0607/30-82-06 -..
DAEWOO UNOS SX SEDAN, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ćcm,

DAEWOO UNOS, 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 lub zamienię na mniejszą pojemność. Lubin, tel. 076/ 
848-56-50 w godz. 7-15,076/846-56-28 pó godz. 17 
DAEWOO UNOS SEDAN SX, 1998 r., 52 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony, kupiony w salonie, wspom. kierownicy, cen
tralny zamek, alarm, immobilizer, el. otw. szyby, I właściciel, 
stan idealny, - 23.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-12-70 
DAEWOO UNOS SEDAN. 1998 r„ 79 tys. km, 1500 ccm, 
bordowy metalic, 4-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, RM, alarm, wspom. kierownicy, inst. gazowa, li
stwy boczne, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, stan ide
alny, -19.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-65-93 
DAEWOO UNOS SX, 1998 r., 53 tys. km, 1600 ccm, 16V,

ciemnozielony metalic, sedan, 106 KM, I właściciel, podusz
ka powietrzna, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, halogeny,-regulowana kierowni
ca, reg. wys. mocowania pasów, el. wys. antena, 4 głośniki, 
RM, przyciemnione szyby, immobilizer, - 21:500 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-36-03,0606/70-22-73 
DAEWOO UNOS, 1998r., 106 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
niebieski, po wymianie oleju i filtra, nowy akumulator, bez 
wypadku, 3-drzwiowy, RM, alarm + pilot, serwisowany, faktu
ra VAT, stan b. dobry, -16.000 zł. Wrocław, tel. 0605/78-33-65. 
DAEWOO UNOS, 1998 r., 35 tys. km, 1500 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, i właściciel, stan idealny, -16.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-12-46,0600/62-29-72 
DAEWOO UNOS, 1999 r., 19 tys. km, 1500 ccm, 16V, srebr
ny, drewniane dodatki, pełne wyposażenie elektryczne, alarm, 
kupiony w salonie, halogeny, alum. felgi, stan idealny + opo
ny zimowe, - 22.500 zł. Leszno, tel. 065/526-82-46, 0601/
72-61-70

DAEWOO UNOS SEDAN, 1999 r., 1500 ccm, DOHC, srebr
ny metalic, • 25.900 zł. Lubin, tel. 0607/26-34-44 
DAEWOO UNOS, 1999 r., 68 tys. km, 1500 ccm, benzyna. 
zielony, 3-drzwiowy, wspomaganie, alarm ♦ pilot, bez wypad- ;
ku, RM, serwisowany, stań b. dobry, faktura VAT, na gwaran
cji, -19.000 zł. Wrocław, tel. 0605/78-33-65 
DAEWOO UNOS 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 kolorze nadwozia, - 21.000 zł. Jawor, tel. 0609/64-02-26 
DAEWOO UNOS, 2000 r., 12 tys. km, 1400 ccm, platynowy 
metalic, centr. zamek, kupiony w salonie w Polsce, I właści
ciel, - 25.000 zł lub zamiana na tańszy osobowy. Jarocin, tel. 
062/747-33-83
DAEWOO UNOS, 2000 r., 30 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, immobilizer, tylne siedzenia dzielone, 
wspomaganie, - 25.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/56-07-12 
DAEWOO UNOS, 2000 r„ 11 tys. km, 1500 ccm, DOHC, 
ziełono-granatowy metali, stan b. dobry, 5-drzwiowy, na gwa
rancji, - 26.000 zł. Nysa, tel. 0606/95-36-72 
DAEWOO UNOS, 2000 r., 21 tys. km, 1500 ccm, DOHC, 
bordowy metalic, wspomaganie, immobilizer, RM, na gwaran
cji, 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, benzyna, 
jasny metalic, 2 lata gwarancji, garażowany, wszystkie el. 
dodatki, radio, - 35.000 źf. Wrocław, tel. 071/346-65-58,0501/; 
30-70-49. . ^
DAEWOO MATIZ, 1999 r., l5'(ys. km. 800 ccm, MPi, zielony |  
metalic, serwisowany, RM, listwy drzwiowe, stan b. dobry, \  
alarm, immobillzór, • 17.300 zł (możliwe raty). Zawonia, tel. 
07.1/312-91-79,0503/32-15-64
DAEWOO MATIZ TOP, 1999 r., 19 tys. km, 900 ccm, zielony • 
mętalic, z salonu, pełna dokumentacja, pełne wyposażenie 
el-. klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, RO, wspoma- '■ 
ganię kier., 5-biegowy, Mul-T-Lock, - 22.500 zł (możliwe raty) r 
lub zamienię na inny samochód.Brzeg, tel. 077/416-51-41 i  
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r„ 20 tys. km, 800 ccm, mie- ; 
dziany metalic, I właściciel', centralny zamek, alarm, immobi- - 
lizer, ciemne ęzyby. RM, owiewki, el. reg. reflektory, spoiler, -
18.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-12-37 ‘
DAEWOO MATIZ,-1999 r.,'77-tys./km, 800 ccm, benzyna, j 

..czerwony,, kupiony w salonie, na gwarancji, serwisowany. £, 
centr. zamek, immobilizer, blokada skrzyni biegów, bez wy- fo p  
padku, RM, zderzaki w kolorze nadwozia, spoiler tylny, 4 za
główki, listwy boczne, tylna szyba ogrzewana, -19.500 zł.
Nysa, tel.,0606/71 -72-98
DAEWOO MATIZ, 1999 r„ 24 tys..km, 800 ccm, benzyna, złoty 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, RM, immobilizer, zde- . 
rzaki w kol. nadwozia, garażowany, stan idealny - 17.400 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-10-99
DAEWOO MATIZ.FRIENDJ.999r., 20 tys. km. czerwony, RO 
Sony, immobilizer, kupiony w salonie, -16.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 0503/67-89-06. : . |
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 27 tys k̂m, 800 ccm, czerwony,, 
gwarancja, RM, Mini-Lock, opony zimowe, owiewki, listwy na 
drzwi,, srebrne zderzaki, zadbany, stan b. dobry, -. 17.800 zł. . 
Wałbrzych, tel. 074/848-24-77 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 800 ccm, zielony metalic, bez wy
padku, kupiony w salonie, RM, stań b. dobry, -17.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-50-71
DAEWOO MATIZ, 1999/00 r., 18 tys. krri, złoty metalic, wspo
maganie, immobilizer, el. otw. szyby, • 19.000 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/832-38-29
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r., 14 tys. km, 800 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, stan b. dobry, zadbany, wspomaganie kier.,-cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, immobilizer, alarm, RM, 
nadkola plastikowe, listwy boczne, zegarek, pełna dokumen-
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| C  CENTRUM UBEZPIECZEŃ I KREDYTÓW  

• porównujemy oferty największych firm 
• wybieram y najkorzystniejsze ubezpieczenie 

f  błyskawicznie wystawiam y polisy 
• wszystko w  jednym miejscu 

• bez dodatkowych opłat
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C E N T R U M  U B E Z P IE C Z E Ń  I  K R E D Y T Ó W
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tacja, serwisowany, na gwarancji, - 19.900 zł. Wrocław, tel. 
071/795-49-08 rano i wiecz., 0717343-52-88 wewn. 41 
DAEWOO MATIZ J0Y, 1999/00 r., czerwony, dodatki, mały 
przebieg, -19.000 zł. Zduńska Wola, tel. 0601/05-41-57 
DAEWOO MATIZ LIFE, 2000 r., 3 tys. km, 800 ccm, czerwo
ny, kupiony w salonie, na gwarancji, garażowany, bez wypad
ku, - 20.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-50-79 
DAEWOO MATIZ, 2000 r., 10 tys. km, 800 ccm, złoty metalic, 
zderzaki w kolorze nadwozia, atrakcyjny wygląd, - 20.000 zł 
lub zamienię na busa. Lubin, tel. 0605/28-92-46 
DAEWOO MATIZ, 2000 r., 20 tys. km, 800 ccm, wtrysk, po
marańczowy metalic, el. reg. reflektory, immobilizer, radio, bez 
wypadku, na gwarancji, stan idealny, - 20.500 zł. Złotoryja, 
tel. 076/87841-94,0605/53-18-09 
DAEWOO MATIZ, 2001 r„ złoty, bez przebiegu. - 22.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/327-60-43, 0601/72-29-54
0  DAEWOO MATIZ LUB U N O S  • AUTOSYSTEM 

grudniowa promocja, cena 1 zł, ♦ 1 rata gratis. 
Wrocław, tel. 071/325-92-31 po godz. 17 
02024551

DAEWOO NEXIA, 1995 r„ 81 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
ABS, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, /
1 właściciel, garażowany, zadbany, możliwość rat, -14.600 zł 
lub zamienię. Bojanowo, tel. 065/545-67-45
DAEWOO NEXIA, 1996 r„ 80 tys. km, 1500 ccm, 90 KM, czer
wony, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, serwisowany, ABS, po
duszka powietrzna kierowcy, klimatyzacja, wspomaganie kie
rownicy, el. otw. szyby, -16.000 żł. Legnica, tel. 0i604/62-61-24 
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 54 tys. km, 1§p0 ccm, zielony, I

ka, kupiony w salonie, pełna dokumentacja, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, centralny zamek, - 37.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0601/75-09-10
DAEWOO TIĆO, 1994 r., 70 tys. km, 800 ccm, platynowy 
metalic, oryginalny lakier i przebieg, z salonu, 5-biegowy, ka
talizator, bez wypadku, Mul-T-Lock, oznakowany, zegar, dod. 
światła .stopu', pokrowce, nadkola, garażowany, stan b. do
bry, - 9.100 zł. Złotoryja, tel, 076/877-53-31 
DAEWOO TICO, 1995 r., 54 tys. km, 800 ccm, bordowy me
talic, I właściciel, RO, opony zimowe, przegląd do 05.2002 r., 
stan b. dobry, • 10.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-61-55 
DAEWOO TICO, 1996 r., 46 tys. km, 800 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, stan techn. b. dobry, garażowany, zadbany, I 
właściciel, faktura zakupu, bez wypadku, oryg. lakier, plasti
kowe nadkola, - 10.800 zł. Chałupki 44, gm. Kamienice, tel. * 
074/819-91-93
DAEWOO TICO SX, 1996 r., 64 tys. km, 800 ccm, zielony 
metalic, bez wypadku, serwisowany, stan dobry, centr. zamek,
2 kpi. opon, -11.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/30-79-67 
DAEWOO TICO, 1996 r., 60 tys. km, 900 ccm, grafitowy me
talic, nowe opony, RO, pokrowce, immobilizer, nowe klocki, 
szczęki, • 10.000 zł. Ścinawa, tel. 0607/83-33-94 
DAEWOO TICO, 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., 45 tys. km, 800 ccm, zielony 
metalic, bez wypadku, nadkola plastikowe, RO, Mul-T-Lock, 
przegląd do 09.2002 r., kpi. dokumentacja, właściciel niepa- 
lący, -11.900 zł. Legnica, tel. 076/862-04-16,0606/42-85-25 
DAEWOO TICO, 1997 r., 40 tys. km, 800 ccm, srebrny meta-

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

właściciel, serwisowany, stan idealny, garażowany, alarm, 
radio, -14.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-57-00 
DAEWOO NEXIA GL, 1996/97 r., 80 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, wtrysk, żółty, bez wypadku, oryg. lakier, I właściciel, 
kupiony w salonie w Polsce, f-razakupu, homologacja, książka 
serwisowa, katalizator, immobilizer, oznakowany, owiewki, 
napinacze pasów, konserwacja, RO Daewoo + 4 głośniki, stan 
idealny, - 13.200 zł (możliwe raty). Wałbrzych, tel. 074/ 
846-50-97, 0606/26-49-99
DAEWOO NEXIA, 1997 r., 87 tys. km, .1500 ccm, benzyna, 
granatowy, sedan, I właściciel, stan b. dobry, 4-drzwiowy, el. 
otw. szyby, el. reg. reflektory, - 15.500 zł. Kępno, tel. 062/ 
781-44-74
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r., 50 tys. km, 1500 ccm, kolor 
śliwkowy metalic, I właściciel, garażowany, bez wypadku, el. 
otw. szyby, centr. ^mek, wspomaganie, alarm, stan idealny, 
-14.700 zł. Kłodzko, tel. 0605/42-49-96 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1998 r., 60 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, biały, 4-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, kpi. dokumen
tacja, reguł. wys. mocowania pasów, RM, stan idealny, - 
12.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-06-55 
DAEWOO NUBIRA, 1997 r., 140 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, serwisowany, I właściciel, - 20.000 zł. Żmigród, tel. 
0601/56-63-59
DAEWOO NUBIRA, 1997/98 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ECOTEC, zielono-czamy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. za
mek, serwo, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, 
poduszka pow., welurowa tapicerka, bez wypadku, I właści
ciel, zadbany, • 21.800 zł lub zamienię. Trzebnic?, tel. 0601/ 
70-18-61 !
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1998 r.. 52 tys. km, 1600 ccm. 
granatowy, garażowany, z salonu, I właściciel, immobilizer, 
alarm, poduszka pow., ABS, pełna elektryka - 22.000 zł. Dzier

żoniów, tel. 0601/57-53-56
W ABNOO  NUBIRA CDX, 1998 r., 42 tys. km, 2000 ccm, per- 

lowoniebieski, pełne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, 
centr. zamek, wspomaganie, RM z RDS, bez wypadku, na 
gwarancji, serwisowany, I właściciel, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/78-33-65
DAEWOO NUBIRA, 1998 r., 58 tys. km, 1600 ccm, zielony,1 
właściciel, serwisowany, stan b. dobry, alum. felgi, opony let
nie + zimowe, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-76-72,0605/ 
21-23-73
DAEWOO NUBIRA IICDX SEDAN, 1999 r., 35 tys. km, 2000 
ccm, DOHC, granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. 
powietrzne, RO + 6 głośników, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, kupiony w salonie, bezpłatny serwis i gwarancja do 
2002 r, - 35.500 zł. Lubin, tel. 076/844-53-84,0603/17-97-27 
DAEWOO NUBIRA SEDAN, 1999 r., 19 tys. km, 1600 ccm, 
bordowy metalic, alarm, centralny zamek, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, poduszka powietrzna kierowcy, wspom. kierowni
cy, gwarancja, - 27.000 zł lub zamienię na tańszy. Świdnica, 
tel. 074/853-58-14
DAEWOO NUBIRA II KOMBI, 1999/00 r., 17 tys. km, 1600 
ccm, 16V, srebrny metalic, stan b. dobry, pełne wyposażenie 
elektryczne, klimatyzacja, relingi dachowe, welurowa tapicer-

lic, bez wypadku, RM, immobilizer, zadbany, faktura zakupu, 
stan techn. b. dobry, -11.400 zł. Lubin, tel. 0601/59-55-43 
DAEWOO TICO, 1997 r., 42 tys. km, 800 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, kupiony w salonie, spoiler, centralny zamek, el. otw. 
szyby, alarm + pilot, RM, serwisowany, właściciel niepalący - 
kobieta, -11.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-58-16 
DAEWOO TICO, 1997 r., 33 tys. km, 800 ccm, benzyna, ciem
nozielony, stan b. dobry, 2 zabezpieczenia przed kradzieżą, 
radio, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 357-35-25 
DAEWOO TICO, 1998 r.,̂ 45 tys. km, 800 ccm, benzyna, zie
lony metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
immobilizer, do częściowego lakierowania, - £.000 zł. Prud
nik, tel. 0605/45-88-04
DAEWOO TICO, 1998 r., 31 tys. km, 800 ccm, zielony meta
lic, kupiony w salonie, blokada skrzyni biegów, zderzaki w 
kolorze nadwozia, serwisowany, konserwacja, - 12.100 zł. 
Stronie Śl., tel. 074/814-17-66 ..
DAEWOO TICO, 1998 r., 30 tys. km, 796 ccm, bordowy me
talic, centr. zamek, spoiler tylny, immobilizer, RO, el. otw. szy
by, - 13.500 zł. Sułów, gm. Milicz, tel. 071/384-72-32 
DAEWOO TICO SX, 1999 r., 25 tys. km, 800 ccm, ciemnozie
lony metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bogata wersja, 
centr. zamek, el. otw. szyby, alarm + 2 piloty, bagażnik da
chowy, zadbany, stan b. dobry, właściciel niepalący, • 14.000 
zł , możliwe raty lub zamiana na Audi 80. Wrocław, tel. 
786-77-22 w godz. 18-21,0502/93-87-33 
DAEWOO TICO SX, 1999 r., 21 tys. km, 800 ccm, biały, I wła
ściciel, bez wypadku, serwisowany, blokada skrzyni biegów, 
zderzaki w kolorze nadwozia, RO, zegar, pokrowce, ciemne 
szyby, dodatkowe światło .stop1', stan idealny, - 13.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-17-09

INUBIRA NEXIA  M ATIZ ESPERO I
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GEOMETRIA KÓŁ 
NAPRAWA ZAWIESZEŃ

DAIHATSU APPLAUSE, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, granato
wy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, atrakcyjny wygląd, el. otw. szyby, 
centr. zamek, alarm + pilot, zderzaki w kolorze nadwozia, hak,
-12.200 zł. Świdnica, tel. 074/858-99-67,0606/12-99-22 >
DAIHATSU CHARADE, 1985 r., diesel, - 2.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-67-48
DAIHATSU C.HARADE, 1985 r., 170 tys. km, 1000 ccm, die
sel, czerwony, po remoncie blacharki, nowa głowica, techn. 
sprawny, zarejestrowany, nowe tablice, - 5.600 zł. Lądek Zdrój, 
tel. 0504/79-51-57
DAIHATSU CHARADE, 1985 r„ 1000 ccm, diesel, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, stan b. dobry, • 4.200 zł lub zamienię. 
Złoty Stok, tel. 074/817-57-93,0608/49-74-01 
DAIHATSU CHARADE, 1990 r., 102 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
HCE, czerwony, alarm, I rejestracja w roku 1991, - 7.300 zł. 
Opole, tel. 077/403-04-80
DAIHATSU CHARADE, 1991 r., 98 tys. km, 1000 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, dokumentacja, I właściciel, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, RM z RDS, nowe opony, garażowa
ny, po przeglądzie tech., stan b. dobry, - 8.800 zł. Strzelin, tel. 
071/392-12-94,0608/63-57-20
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na, wtrysk, bordowy metalic, inst. gazowa, automatic, klima
tyzacja, welurowa tapicerka, RO Sony, szyberdach, reg. kie
rownica, hak hol., halogeny, • 12.800 zł. Wrocław, tel. 071/ 
328-27-31
DODGE CARAVAN, 1992 r., 3000 ccm, V6 automatic, tem- 
pomat, klimatyzacja, radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, 
zarejestrowany jako ciężarowo-uniwersalny, stan dobry, -
13.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 f 
DODGE CARAVAN, 1996 r., 130 tys. km, 2900 ccm, morski 
metalic, ABS, centr. Zamek, szyberdach, welur, stan b. dobry, 
RO, 7 miejsc, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 0503/01-88-84,0608/ 
30-37-66
DODGE GRAND CARAVAN, 1993 r., kolor grafitowy metalic, 
ABS, klimatyzacja, autoalarm, • 27.000 zł lub do wynajęcia
1.500 zł/mies.. Głuchołazy, tel. 077/439-54-63
DODGE GRAND CARAVAN, 1993 r., 200 tys, km, 3300 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, alarm, immobilizer, el. reg. luster
ka i szyby, RO, 7-osobowy, klimatyzacja, hak hol., poduszka 
pow. kierowcy, centr. zamek z pilotem, sprowadzony w cało
ści, - 25.000 zł. Opole, tel. 077/442-55-22,0604/45-88-93" 
DODGE GRAND CARAVAN, 1996 r., 120 tys. km, 3800 ccm, 
kolor wiśniowy metalic, pełne wyposażenie, podwójna klima
tyzacja, alum. felgi, żarówki H4, komputer, lotnicze fotele, bez 
wypadku, stan b. dobry, - 57.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
349-20-13,0601/77-17-19
DODGE GRAND CARAVAN. 1996 r., 250 tys. km, 3300 ccm, 
błękitny metalic, pełna elektryka, pod. powietrzna, tempomat, 
relingi, przyciemniane szyby, skóra, • 30.000 zł. Żagań, tel. 
0601/82-27-30
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FIAT

DODGE CARAVAN, 1988 r., 225 tys. km, 2500 ccm, benzy-

0  FIAT AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszko
dzone 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, tel. 071/ 
353-26-37,0601/70-67-46 01029781

FIAT 125p, 1976/87 r., 1500 ccm, szary, sprawny, zadbany, 
garażowany + części (szyba przednia, akumulator, tłumik, 
felgi), -1.000 zł. Lenartowice, tel. 071/317-73-73 
FIAT 125p, 1977 r., 1500 ccm, kolor - kość słoniowa, nadwo
zie z 85 r., most tylny, zawieszenie przednie + części, - 800 
zł. Wrocław, tel. 071/784-34-77 po godz.20 
FIAT 125p, 1978/89 r., 50 tys. km, czerwony, silnik, skrzynia 
biegów (5) i fotele z Poloneza, inst. gazowa, szyberdach, pasy 
bezwł., OC w PZU - 50% zniżki na rocznik, do poprawek bla
charskich, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 0502/53-18-09 po godz. 16, 
071/322-23-56
FIAT 125p, 1979 r., 1300 ccm, • 200 zł. Michałowice, tel. 071/ 
316-35-36
FIAT 125p, 1980 r., 94 tys. km, 1500 ccm, biały, stan b. dobry,
1 właściciel, garażowany, oryg. lakier, nowe opony, - 700 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/844-27-80
FIAT 125p, 1981 r., 39 tys. km, 1500 ccm, benzyna, poma
rańczowy, szyberdach, alum. felgi, przednie fotele od Opla 
Kadetta, lampy H4, nowy akumulator (gwarancja), kpi. kół z 
oponami zimowymi w b. dobrym stanie, RO, pokrowce, nowe 
tablice rejestr. + drugi na części, - 1.000 zł lub zamienię na 
Fiata 126p albo inny. Bielawa, tel. 074/833-92-09 wieczorem, 
0602/51-29-91
FIAT 125p, 1981 r., - 600 zł. Jelenia Góra. tel. 075/713-46-61 
FIAT 125p, 1983 r., 80 tys. km, 1500 ccm, zielono-czamy, w 
ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 550 zł. Głogów, tel. 076/ 
833-96-20
FIAT 125p, 1983 r., 83 tys. km, 1500 ccm, kolor stalowy, silnik 
Poloneza, radio, żarówki H4. przegląd do 09.2001 r., w cią
głej eksploatacji, stan blacharki i ogólny dobry, + silnik na 
części, • 1.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kraśnik Dolny, 
tel. 075/736-96-82
FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, kolor wiśniowy, stan dobry, 
przegląd do 05.2002 r, • 1.000 zł. Krotoszyce, tel. 076/ 
887-82-91
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, benzyna, pomarańczowy, prze
gląd do 12.2001 r., techn. sprawny, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
343-65-06
FIAT 125p, 1984 r., czerwony, po przeglądzie, • 400 zł. Go- 
czałków, tel. 074/855-97-10
FIAT 125p, 1984 r„ - 300 zl. Świdnica, lei. 074/855-97-71 
FIAT 125p, 1984 r., 65 tys. km, 1481 ccm, pomarańczowy, 
stan dobry, I właściciel od nowości, radio, alarm, nowy aku
mulator, ważne OC, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/348-02-67 
FIAT 125p KOMBI, 1985 r., 110 tys. km, 1481 ccm, benzyna, 
kość słoniowa, zadbany, techn. sprawny, .na chodzie”, eks
ploatowany przy przewożeniu towaru w działalności gospo
darczej, - 2.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-39-90, 0601/ 
56-10-53
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, niebieski, RM, - 800 zł. Wro
cław, tel. 0501/79-43-50
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, szary, stan dobry, hak, ważny 
przegląd techn, • 990 zł. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT 125p, 1986 r., 35 tys. km, 1500 ccm, pomarańczowy, po 
remoncie silnika, 5-biegowy, nowa inst. gazowa, nowy roz
rusznik, hak, - 1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-47-55 
FIAT 125p, 1986 r. po odbudowie, garażowany, stan bardzo 
dobry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
FIAT 125p, 1986 r., biały, stan dobry, przegląd do 11.2001 r., 
5-biegowy, - 600 zł. Wrocław, tel. 0502/40-38-05 
FIAT 125p, 1987 r., 74 tys. km, 1500 ccm, biały, stan techn. 
idealny, I właściciel, garażowany, oryg. lakier, nowe opony, - 
1.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, czerwony, techn. sprawny, 
ważny przegląd, • 350 zł. Wrocław, tel. 359-27-86 
FIAT 125p, 1987 r., 70 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 115 KM, 
kość słoniowa, stan dobry, • 1.900 zł. Opole, tel. 077/441-89-07 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, biały, stan b. dobry, po remon
cie kapitalnym blacharki, nowe opony, nowy akumulator, - 
1.600 zł. Pielgrzymka, tel. 076/877-51-33 
FIAT 125p, 1987 r., biały, 5-biegowy, przegląd do 01.2002 r, • 
700 zł. Stary Paczków, tel. 077/431-74-54 
FIAT 125p, 1987 r„ 1500 ccm, popielaty, do remontu blachar
ki, po remoncie silnika, • 500 zł. Wrocław, tel. 0600/38-73-72 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, benzyna + gaz, stalowy, nowa 
inst. gazowa, zbiornik 601, stan dobry, 5-biegowy, -1.400 zł. 
Wrocław, tel. 071/362-86-30 '
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, benzyna + gaz, stalowy, inst. 
gazowa, zbiornik 601,5-biegowy, zarejestrowany, opłacony, - 
1.400 zł. Wrocław, tel. 0607/10-87-08 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, siwy, stan dobry, 5-biegowy, 
hak, lakier fabryczny, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/352-64-44 
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 (do uzgod
nienia). Wrocław, tel. 0503/65-77-00 
FIAT 125p KOMBI, 1988 r., 37 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
kość słoniowa, po remoncie, zarejestrowany, opłacony, prze
gląd do 08.2001 r, • 1.000 zł lub zamienię na Żuka, blaszaka, 
chętnie z inst. gaz.. Świeradów Zdrój, tel. 075/784-52-28 
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, czerwony, garażowany, plasti
kowe nadkola, stan silnika i blacharki b. dobry, • 1.000 zł. 
Księginice, tel. 071/31.7-00-25
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, benzyna nowy akumulator, po 
remoncie zawieszenia, hak, dodatkowe światło .stop*, techn. 
sprawny, 5-biegowy, stan b. dobry, • 690 zł. Wrocław, tel. 071/ 
787-89-68
FIAT 125p, 1988 r., 22 tys. km, 1500 ccm, kolor kremowy, 
silnik Poloneza, 5-biegowy, okrągłe zegary, zadbany, nowe 
opony, alarm, stan b. dobry, - 1.050 zł. Wrocław, tel. 071/ 
350-31-99

Autpexpert
*  Prowadzin

S A M O C H O D Y  U Ż Y W A N E
Prowadzimy skup używanych: Cinquecento, Seicento, Punto, Uno 
także z nierozliczonym kredytem Fiat Bank Polska
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ALFA ROMEO 1471.6 TS DISTENCIVE 1600 2001 65.000
LANCIA KAPPA 2.4 LX 2400 1998 49.900
FIAT MAREA WEEKEND 10016V SX (3 SZT.) 1600 2000 49.900
FIAT PUNT01.1 SOLE3D 1100 1999 21.900
RAT PUNT01.9 D 1900 .2000 36.680
FIAT PUNT01.2 (6 SZT.) 1200 2000 28.900
FIAT PUNTO 55S 1100 1998 18.300
FIAT BRAW 1.6 KAT 1600 1996 19.600
FIAT UNO 45 FIRE 1000 1994 8.550
FIAT UNO 1000 1997 14.500
CINOUECENTO 704 YOUNG (MAQ.) 700 1997 13.500
CINOUECENTO 899 MAOUILLAGE 900 1995 11.500
FIAT SEICENTO S 900 2000 20200
POLONEZ CAR01600 1600 1996 5.900
FSO-WARSZAWA POLONEZ CARO 1.6 1600 1997 8.550
FSO POLONEZ CARO 1600 1995 4.410
POLONEZ ATU 1.6 1600 1996 5.580
DAEWOO NUBIRA 2.0 2000 1998 19.800
FORD MONDEO 2.0 (automat) 2000 1996 20.800
VOLKSWAGEN GOLF 1400 1991 9.000
OPEL CORSA 1.0 GL 1000 1989 6.400
MAZDA 323 PROTAGE 1600 1992 9.000
HONDA CIVIC 1.5 KAT 1500 1993 17.500
PEUGEOT 605 2.0 KAT 2000 1993 15.000

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

CZYNNE CODZIENNIE od 9.00 do 18.00, w SOBOTY od 9.00 do 15.00 MW-MiU-MJ-ll

FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, biały, przegląd do 03.2002 r.,
nadkola, mało używany, pokrowce, ukośna skrzynia, stan
dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 0600/30-78-03
FIAT 125p, 1989 r., 1500 ccm, siwy, stan dobry, - 2.000 zł lub
zamienię na inny samochód. Głogówek, woj. opolskie, tel.
0606/72-42-09
FIAT 125p, 1990 r., 80 tys. km, 1500 ccm, czerwony, nowy 
akumulator, opony i tłumik, stan b. dobry, - 2.500 zł. Jawor, 
tel. 0605/92-71-02
FIAT 125p, 1990 r., 76 tys. km, 1500 ccm. AB, biały, silnik 
Poloneza, 5-biegowy, garażowany, - 2.300 zł. Legnica, tel. 
076/857-00-66
FIAT 125p, 1990 r., 1500 ccm, Polonez, żółty, instal. gazowa, 
5-biegowy, okrągłe zegary, welur, po remoncie, • 2.400 zł lub 
zamiana. Legnica, tel. 076/722-05-15,0604/40-17-63 
FIAT 125p ME, 1990 r., kość słoniowa, inst. gazowa, weluro
wa tapicerka, tylna szyba ogrzewana, hak, przegląd do 
03.2002 r, - 2.650 zł. Legnica, tel. 076/866-12-24, 0606/ 
36-83-21 . - * '
FIAT 125p, 1990 r., 89 tys. km, 1500 ccm, niebieski, po re
moncie blacharki, po lakierowaniu, silnik Poloneza, okrągłe 
zegary, welurowa tapicerka, pokrowce, konserwacja, pasy 
bezwł., ważny przegląd, stan dobry, - 1.800 zł lub zamienię 
na Fiata 126p. Legnica, tel. 076/855-28-27,0604/91-90-34 
FIAT 125p KOMBI, 1990 r., 90 tys. km, 1500 ccm, bordowy, 
centr. zamek, pilot, hak, gaz, przyciemniane szyby z atestem,
- 2.500 zł. Poznań, tel. 061/442-32-75,0600/24-08-36 
FIAT 126p, 1975 r., 600 ccm, czerwony, brak przeglądu, nowe 
opony i ukł. hamulcowy, po remoncie zwrotnic, zadbany, sze
rokie zderzaki, po wymianie drążków, - 390 zł. Wrocław, tel. 
0606/16-39-13
FIAT 126p, 1977 r., - 400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-46-61 
FIAT 126p, 1977 r. alternator, przegląd do 03.2002 r, - 550 zł. 
Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-87-76 
FIAT 126p, 1977 r., 42 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan do
bry, nowy lakier, zawieszenie, hamulce, nowy akumulator, po 
przeglądzie, • 1.300 zł.~Wrocław, tel. 071/348-98-23 
FIAT 126p, 1978 r., 600 ccm, pomarańczowy, garażowany, 
stan dobry, - 500 zł. Boleścin, gm. Świdnica, tel. 074/850-18-04 
FIAT 126p, 1978 r. stan techniczny dobry, fotele kubełkowe, 
na chodzie, • 850 zł. Brzeg, tel. 0502/29-21-46 
FIAT 126p, 1978 r. dużo nowych części, przegląd do 2002 r, - 
650 zł. Radwanice, tel. 071/311-73-25 
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, benzyna, zielony, blacharka do 
poprawek, techn. sprawny, brak przeglądu i OC, - 390 zł. Lu
bin, tel. 076/749-61-99, 0604/70-92-56 
FIAT 126p, 1979 r., 600 ccm alternator, H-4, sportowy tłumik, 
po regeneracji zwrotnic, remoncie skrzyni biegów i hamul- 

[■ ców, - 400 zł. Lubin, tel. 076/849-10-16,0604/43-30-73 
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, w ciągłej 
eksploatacji, - 700 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-96-82 
FIAT 126p, 1979 r., 40 tys. km, 595 ccm, szary, po remoncie 
blacharki 11.2000 r., po remoncie bieżącym silnika, alterna
tor, stan dobry, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/787-24-81 
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, czerwony, zarejestrowany, prze
gląd do 11.2001 hak, po remoncie silnika, - 950 zł. Wro
cław, tel. 785-97-14
FIAT 126p, 1980 r., 30 tys. km, 650 ccm, biały, stan b. dobry, 
garażowany, po remoncie silnika, -900 zł. Kaszyce Milickie, 
gm. Żmigród, tel. 0603/98-00-83 grzecznościowy 
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, biały, przegląd do 2002 r., gru
ba kierownica, zagłówki + dodatkowo silnik kpi. 650 ccm, koła 
i inne, stan dobry, - 850 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-74-15 
FIAT 126p, 1981 r., kolor groszkowy, po remoncie silnika i 
blacharki, - 890 zł. Paczków, tel. 077/431-60-11 
FIAT 126p, 1981 r., 52 tys. km, 65Dcęm, czerwony, nowy aku-. 
mulator, RM, amortyzatory, hamulce, -1.200 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-52-60
FIAT 126p, 1981 r., 600 ccm, benzyna, bordowy, stan dobry,
- 800 zł. Wrocław, tel. 071/368-11-79 wieczorem
FIAT 126p, 1981 r., 47 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
stan dobry, alternator, tylna szyba ogrzewana, ważny prze
gląd, - 800 zł lub zamienię na większy, osobowy albo moto
cykl (skuter). Żagań, tel. 068/477-35-17 
FIAT 126p, 1982 r., beżowy, nowy akumulator, po remoncie 
kapitalnym silnika, halogeny, radio, tylna szyba ogrzewana, 
stan dobry, -.900 zł. Wrocław, tel. 0502/05-17-13 
FIAT 126p, 1982 r., 600 ccm przegląd do 04.2002 r., nowe

opony, akumulator, alternator i inne, -1.250 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734.76-72
FIAT 126p, 1982 r., 650 fccm, pomarańczowy, pokrowce, koł
paki, brak przeglądu, do małego remontu, - 400 żł. Kije, tel. 
068/385-66-53
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, pomarańczowy, alternator, po 
remoncie silnika, do lakierowania, - 400 zł. Legnica, tel. 0603/
84-03-29
FIAT 126p, 1982 r., 652 ccm, różowy, po remoncie blacharki, 
-1.300 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-37-60 
FIAT 126p, 1982 r.. 101 tys. km, 650 ccm, czerwony, prze
gląd do 11.2001 r., stan dobry, • 750 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
664-74-20,0600/34-30-81
FIAT 126p, 1982 r., niebieski, ospoilerowany, stan b. dobry, - 
1.300 zł. Wrocław, tel. 071/342-44-07 po godz. 18, 0605/
85-46-87
FIAT 126p, 1982 r. stan blacharki dobry, - 850 zł. Wrocław, 
tel. 0606/39-06-57
FIAT 126p, 1982 r., 62 tys. km, 650 ccm, czerwony,, ważny 
przegląd, stan dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1983 r., 55 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, stan 
dobry, przegląd do 11.2001 r., pokrowce .miś", opony stan b. 
dobry, bagażnik, -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/351-20-08.071/ 
781-02-45
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm stan dobry, - 800 zł. Dąbrowa, 
gm. Bolesławiec, tel. 075/736-97-69 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm i biały, przegląd do 02.2002 r., 
stan dobry, gruba kierownica, światła dzienne, - 850 zł. Góra, 
tel. 065/543-25-13
FIAT 126p, 1983 r., 89 tys. km, 650 ccm do poprawek lakier
niczych, techn. sprawny, - 550 zł. Grodków, tel. 0604/37-03-07 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm aktualny przegląd, szerokie zde
rzaki, stan dobry, -1.200 zł. Jabłów, tel. 074/845-03-27 
FIAT 126p, 1983 r., benzyna, czerwony, alternator, tylna szy
ba ogrzewana, konserwacja, nowe opony, po remoncie silni
ka (bez przebiegu), garażowany, po remoncie blacharki, nowy 
akumulator, stan b. dobry, - 1.400 zł. Kłodzko, tel. 0603/ 
44-53-50
FIAT 126p, 1983 r., 120 tys. km, 650 cćm, niebieski, stan do
bry, - 590 zł. Paczków, teł. 077/431-78-88,431-75-08 
FIAT 126p, 1983 r., 74 tys. km, 650 ccm, czerwony, garażo
wany, oryg. lakier, nowe opony, I właściciel, stan techn. b. 
dobry, -1.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 126p, 1983 r., 30 tys. km, 650 ccm, ciemnoniebieski, po 
wymianie silnika i nadwozia w 1990 r., po naprawie bieżącej, 
stan b. dobry, - 1.050 zł. Wrocław, tel. 0600/80-22-55 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, żółty, po remoncie blacharki i 
lakierowaniu, deska rozdzielcza wersji el, koła 13 cali, płaska 
klapa, atrakc. wygląd, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 0607/82-97-45. 
FIAT 126p, 1983 r., 70 tys. km, 650 ccm, granatowy, ospoile
rowany, atrakc. wygląd, stan dobry, -1.100 zł. Wrocław, tel. 
0601/83-47-50
FIAT 126p, 1983 r., 51 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, stan 
dobry, • 500 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1983 r. po remoncie blacharki w 2000 r., alterna
tor, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-76-14,0501/71-79-97 
FIAT 126p, 1983/84 r., 650 ccm, niebieski, stan b. dobry, -
I.450 zł. Paczków, tel. 077/431-37-39
FIAT 126p, 1984 r., 627 tys. km, 650 ccm, czarny metalic, 
spoilery i dodatki w zielonym kolorze, atrakc. wygląd, alarm, 
alternator, lotnicze fotele, halogeny, po remoncie kapitalnym 
w 2000 r., sportowa kierownica, • 2.500 zł. Lubin, tel. 0600/ 
37-66-52
FIAT 126p, 1984 r., 19 tys. km, 650 ccm, benzyna, beżowy, 
po remoncie, zarejestrowany, opłacony, przegląd do 05.2002 
r, r. 1.300 zł lub zamienię na Żuka, blaszaka, chętnie z inst. 
gaz.. Świeradów Zdrój, tel. 075/784-52-28 
FIAT 126p, 1984 r., 80 tys. km, 650 ccm, żółty, stan dobry, 
nowe opony, amortyzatory, wahacze, alternator, tylna szyba 
ogrzewana; po remoncie silnika, II właściciel, przegląd do
II.2001 r, - 950 zł. Wrocław, tel. 071/351-86-31
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, zielony, nowe opony, po remon
cie blacharki i silnika, duża deska, alternator, stan dobry, - 
1.500 zł. Boguszów-Gorce, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/ 
48-7045
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, pomarańczowy, w ciągłej eks
ploatacji, bagażnik dachowy, - 900 zł. Bolesławiec, tel. 0608/ 
35-30-09
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, alternator, nowy sil-
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nik, po remoncie blacharki, stan dobry, -1.200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/713-17-40
FIAT 126p, 1984 r., czerwony, bez korozji, lotnicze fotele, do 
poprawek lakierniczych, stan dobry, - 800 zł. Karpniki, gm. 
Mysłakowice, tel. 075/713-80-03 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm 2 nowe opony, • 800 zł. Lubin, 
tel. 0601/77-83-02
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm. czerwony, stan b. dobry, - 900 
zł. Polkowice, tel. 0609/53-41-12 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, alternator, nowy aku
mulator, “po remoncie przedniego zawieszenia, ukł. hamulco
wego, sprawny, po przeglądzie, - 1.200 zł. Radwanice, teł. 
0609/49-96-15
FIAT 126p, 1984 r., 15 tys. km, 650 ccm, żółty, lotnicze fotele, 
alternator, opony gwarancja, po remoncie silnika w 99 r., bla
charka do poprawek, przegląd do 03.2002 r, - 700 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-5347
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, biały, przystosowany do KJS, 
moc silnika 45 KM, klatka; fotele kubełkowe, felgi 13”, obni
żony, 4 halogeny, -1.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-55-13, 
0605/07-53-98
FIAT 126p, 1984 r., - 400 zł. Wałbrzych, teł. 074/842-53-32 
FIAT 126p, 1984 r., brązowy, uchylane szyby, tylna ogrzewa
na, przegląd do 05.2002 r., hak, szeroka deska rozdz., lotni
cze fotele, - 810 zł. Wrocław, tel. 071/362-14-1^
FIAT 126p, 1984 r., brązowy, hak, nowe tablice, szeroka de
ska rozdz., uchylane szyby, tylna ogrzewana, skrzynia od ele
ganta, przegląd do 05.2002 r, - 820 zł. Wrocław, tel. 0501/
83-83-64
FIAT 126p, 1984 r., - 600 zł. Wrocław, tel. 0601/77-77-38 
FIAT 126p, 1984 r., 100 tys. km, 650 ccm, kolor orzechowy, 
alternator, sprawny, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 700 
zł. Wrocław, tel. 0604/60-66-72 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, szary, alternator, stan dobry, 
lotnicze fotele, - 550 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, kolor oliwkowy, stan dobry, za
dbany, przegląd do 05.2002 r., nowe opony, alternator, hak, 
odcięcie zapłonu i inne, - 950 zł. Wrocław, tel. 0501/15-36-09

AMICARI9 KEB7
autoryzowany dealer 

Wrocław, ul. Robotnicza 94, 
teL (071) 355 45 99 ta  355 89 82 

www.ainicar.coii.pl 
Samochody używam - tal.: 359 34 15

S K U P U J E M Y  F I A T Y ! ! !
- wymiana stary na nowy 

lub używany na używany, 
- korzystna wycana samochodu 

przyjętego w rozliczeniu,
• komis wszystkich marek,
• skup samochodów 

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

i sprzedaży
• okazyjna sprzedaż 

samochodów po ekspozycji
Hat 126 p 1998 7 000 zlM  M  M ł1 1 W I I11« t * y  M  h TTi m  t
Fiat 126 p 1998/99 7 200 zl*1 Mmi tłMMiMłltMCł *TTT n  t
Cinquecento 0.9 1995 11200 zl

M t fM  M  M  M  M M  11 M  M  M  » M  M  M
Cinguecento 0.7 1994 9 000 z}F t ! !  n  ) TT u i U H i U M H i  iTTT i i  *

Cinquecento 0.7 1996 11 200 zł
M M M M M M M M M M M M M M M t

Seicento0.9 ™ 17 300 zł
 ̂ M M ł H H M M M M t M ł H i i  ŁŁM Ł»

Punto 1.1 1996 17 500 zł
ł i l U H M r t l M Ui l fM H M M M M

Uno 1.0 SD im 16 600 ZłH H M M M M M M U M M M M lM J l t
Uno 1.0 1997 14 000 złM M M M M M M M M M M M M M M !
Uno 1.0 30 1997 15 300 Zł

M M M M M M H M M M M M M M M t
Siena 1.6 HL 1997 19 000 zł

M M M M M M M M M M M M M M M !

Dostawcze i Vany
Skoda Felicia Pickup
1.90 1997/98 18 500 zł

H H H H H H H H H H ł H H i t H H

Samochody z cenami 
do negocjacji!!!

Marea Weefc. 1.6 2000 Srebrny r.
ABS. ES, LM, 4xPR RM, CZ. IM.WK. SIEDŹ. DZIELM i ł M I  M M M M M I  M  M * M i M M I
Marea 1.6100SX 2000 Srebrnym.

ABS. ES, LM, 4xPR RM. CZ. IM.WK, KUM SIEDŹ. DZIELM M  M M ł  t M M M  M I M M  4 M  M  M  IMarea Weefc. JT0 2001 Niebieski m.
ABS. ES. LM. 4xPR RM. CZ. AF. IM.WK. KUM. RR 
SIEDŹ. DZIELM t U l M M M M ł i t M i M M M M I H
Multipla 1.6 SX 2001 Grant i.
ABS. ES. LM. 2xPR CZ, IM.WK. KLIM

M M M K M M M M M M M M M M H )
Multipla 1.9 JT0 2001 zloty i.
ABS, ES, LM, 2xPP CZ, IM.WK. KUM. EL

ł l l ł l l ł i M I i ł l M I ł i l M i ł M I ł l i i
Legenda: AUT-automatyczna skrzynia biegów, A F - alu felgi,
AU -autoalarm ,BB-blokada biegów, CZ-nn&w Iny zamek,
ES - elektryczne szyby, EF  - elektryczna ngulacfa fotela,
HH - hak holowniczy, GAZ - Instalacja gazowa,
IM - ImmobBiser, KLMŚ - Mmatyzacja, P P - poduszka powietrzna 
CD-zm lenlarita CD, RM -radhm agnetoton,SZ'Szyberdach,
WK - wspomaganie układu kierowniczego
,U t lakier m etaizowan% RP - reflektory przecłwmgielne,
EL-elektrycznie ngtdówne lusterka.
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A M I C A R - S A M O C H O D Y

Z PEWNEJ RĘKI

FIAT 126p, 1984 r., pomarańczowy, przegląd do 03.2002 r., 
lotnicze fotele, roczne opony, -1.100 zł. Żórawina, tel. 071/ 
311-49-92
FIAT 126p, 1984/85 r., 650 ccm deska rozdz. nowego typu, 
szerokie zderzaki, listwy boczne, hak, RO, stan dobry, -1.750 
zł. Brzeg. tel. 0608/57-38-92
FIAT 126p, 1984/85 r., 650 ccm, benzyna, żółty, lotnicze fote
le, alternator, nowe opony I łożyska, RO + głośniki, stan silni
ka i blacharki b. dobry, -1.000 zł. Karpacz, tel. 075/761-60-37, 
0602/27-73-56
FIAT 126p, 1984/85 r., 650 ccm, benzyna, zloty, alternator, 
lotnicze fotele, nowy akumulator i łożyska, szerokie zderzaki, 
nowe opony, stan b. dobry,.- 950 zł. Karpacz, tel. 075/ 
761-60-37,0602/27-73-56
FIAT 126p, 1984/85 r., 650 ccm, benzyna, turkusowy, po re
moncie silnika (9 tys. km), fotele lotnicze przednie i tylne nowe, 
szeroka deska rozdz., alternator, opony, lakier w b. dobrym 
stanie, przegląd do 05.2002 r, -1.100 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-38-86,0609/50-78-15 
FIAT 126p, 1984/85 r., 650 ccm, benzyna, turkusowy, po re
moncie silnika i skrzyni biegów (12 tys. km), nowy przegląd 
(do 05.2002 r.), alternator, kołpaki nowe; lotnicze fotele, sze
roka deska rozdz., plastikowe zderzaki, stan opon, lakieru i 
blacharki b. dobry, -1.250 zł. Świebodzice, tel. 074/854-38-86, 
0609/50-78-15
FIAT 126p, 1984/86 r., 62 tys. km, 650 ccm, żółty, alternator, 
zapłon w stacyjce, fotele lotnicze, stan b. dobry, - 1.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/843-62-15 
FIAT 126p, 1985 r., żółty, po tuningu, szerokie zderzaki, ku
bełkowe fotele, felgi 13”, alternator, garażowany, zadbany, stan 
b. dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 126p, 1985 r.t 650 ccm, czerwony, alternator, ważny 
przegląd, w ciągłej eksploatacji, -1.000 zł lub zamienię. Cie- 
chów, gm. środa śląska, tel. 071/317-47-24 
FIAT 126p, 1985 r., 80 tys. km, 650 ccm, bordowy, fotele lot
nicze, RO, przegląd do 2002 r, - 1.500 zł. Czamy Bór, tel. 
074/845-06-15
FIAT 126p, 1985 r., 85 tys. km, 650 ccm, brązowy, alternator, 
hak, • 600 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-21-64 po godz.20 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm deska rozdz. nowego typu, sze
rokie zderzaki, zapłon w stacyjce, zarejestrowany, opłacony, 
po remoncie silnika i przedniego zawieszenia, blacharka do
bra, -1.200 zł. Głubczyce, tel. 077/485-96-02 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, niebieski, stan b. dobry, szero
ka deska, alternator, lotnicze fotele, pasy bezwł., szerokie 
zderzaki, -1.300 zł. Jelenia Góra, teł. 0607/48-30-13 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, czerwony, alternator, lotnicze 
fotele, tylna szyba ogrzewana, stan dobry- -1.100 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/642-08-43,0604/95-26-96 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm amortyzatory na gwarancji, kpi. 
kół zimowych, szeroka deska, alternator, tylna szyba ogrze
wana, żarówki H4. nowy układ hamulcowy, przegląd do 
102001 r., OC, • 1.300 zł. Jemielno, tel. 065/544-72-47 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, niebieski, kołpaki, lotnicze fote
le, alternator, deska rozdz. nowego typu, -1.700 zł. Kije, tel. 
068/385-66-53
FIAT 126p, 1985 r. po remoncie w 2000 r., szerokie zderzaki 
i deska rozdzielcza, uchylne tylne szyby, spoiler z tyłu, -1.800 
zł. Lubomierz, tel. 075/783-37-42 
FIAT 126p, 1985 r., żółty, żarówki H-4, stan opon dobry, prze
gląd do 032002 r., lotnicze fotele, z dwoma silnikami, alter
nator, nowy tłumik. II właściciel, gruba kierów., nowe przegu
by, garażowany, po remoncie silnika -1.200 zł. Lutomia Gór
na. tel. 0605/93-94-26
FIAT 126p, 1985 r., 600 ccm, bordowy, alternator, silnik Bam- 
bino, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 800 zł lub zamienię 
na większy,z dopłatą. Marczów, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/
37-73-03
FIAT 126p, 1985 r., 70 tys. km, 650 ccm, niebieski, techn. 
sprawny, ważny przegląd, 2 nowe opony, ukł. kierowniczy, -
1.000 zł. Nawojów Łużycki, gm. Lubań, tel. 075/721-67-53 
FIAT 126p, 1985 r., 652 ccm, niebieski, po remoncie blachar
ki, lotnicze fotele, alternator, zapłon w stacyjce, plastikowe - 
zderzaki, przegląd do 09.2001 r., pilnie, -1.100 zł. Oęice, gm. 
Bolesławiec, tel. 075/736-10-43 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, benzyna, pomarańczowy, alter
nator, przegląd do 10.05.2002 r., ważne OC - 1.000 zł ♦ 2. 
samochód z 1983 r., przegląd do 02.08.2001 r., ważne OC, 
zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, szeroka deska, nowe opo
ny -1.300 zł lub zamienię na VW Polo kombi do 1.3. Prudnik,

> tel. 0608/59-31-91
FIAT 126p, 1985 r. deska nowego typu, po remoncie, alterna
tor, brak przeglądu, do drobnych poprawek lakierniczych, - 
950 zł. Rogów Sobócki, tel. 071/390-40-34 
FIAT 126p, 1985 r., 6 tys. km, 650 ccm, niebiesko-żółty, silnik 
tuningowany, fotele lotnicze, przegląd do 04.2002 r., ospoile- 
rowany, opony, lakier, dodatkowe światło .stop*, atrakc. wy
gląd, -1.250 zł. Świebodzice, tel. 074/854-42-75 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, bordowy, 2 nowe opony, alter
nator, nowy rozrząd, RO, nowa pompa paliwa, -1.100 zł. 
Wałbrzych, teł. 074/843-91-21 
FIAT 126p, 1985 r., czerwony, szerokie zderzaki, halogeny, 
stan b. dobry, po remoncie silnika, po remoncie blacharki, lot
nicze fotele, alternator, -1.350 zł. Wąsosz, tel. 065/543-81 -90 
FIAT 126p, 1985 r., pomarańczowy, przegląd do 05.2002 r., 
alarm, na gwarancji, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 0603/56-89-29, 
071/351-91-26
FIAT 126p, 1985 r., pomarańczowy, -1.200 zł. Wrocław, tel. 
0606/48-83-43
FIAT 126p, 1985 r. po remoncie blacharki i silnika, -1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/324-11-25.0504/93-54-16 
FIAT 126p, 1985 r., -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/373-70-28 
FIAT 126p, 1985 r., 70 tys. km garażowany, • 1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/373-13-16
FIAT 126p, 1985 r., 10 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, oryg. 
lakier, bez korozji, garażowany, konserwacja, II właściciel, 
przegląd do 04.2002 r., opłacony, silnik nominalny, czarne 
zderzaki, zawieszenie z  1999 r., lakierowane felgi, RO, sie
dzenia z zagłówkami, stan techn. b. dobry. Wrocław, tel.
361-95-65,0607/42-82-29
FIAT 126p, 1985 r., 69 tys. km. 650 ccm, benzyna, pomarań
czowy, techn. sprawny, dużo wymienionych części, w ciągłej 
eksploatacji, przegląd ważny do 01.2002 r. - 850 zł. Wrocław, 
tel. 071/33640-98,0501/24-61-15 
FIAT 126p, 1985 r., 61 tys. km, 650 ccm, żółty, po remoncie 
kapitalnym silnika, plastikowe zderzaki, hak, ważny przegląd, 
stan b. dobry, - 600 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, biały, nowy akumulator, szero
ka deska, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/325-55-37 wewn. 21, po 
g. 20,0503/91-43-63
FIAT 126p, 1985 r., 600 ccm, pomarańczowy, stan dobry, -
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/357-92-23 
FIAT 126p, 1985/86 r., biały, duża deska rozdzielcza, nowy 
akumulator, stan dobry, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/345-78-54 
FIAT 126p, 1985/86 r„ 10 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 
po remoncie silnika, po remoncie blacharki, zapłon w stacyj
ce, nowy resor, drążki i opony, zwrotnice po remoncie, prze
gląd do 09.2001 r, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 071/310-72-22 po 
godz. 16
FIAT 126p, 1985/86 r. po remoncie blacharki, szer. deska roz
dzielcza i zderzaki - 800 zł. Żary, tel. 0604/26-54-53 
FIAT 126p, 1986 r., 92 tys. km, 650 ccm, ciemnoniebieski, 
lotnicze fotele, halogeny, pasy bezwł, -1.550 zł. Chocieszów, 
gm. Szczytna, teł. 074/873-36-35 
FIAT 126p. 1986 r., 20 tys. km, 650 ccm, benzyna, pomarań
czowy, nowe wahacze, lotnicze fotele, po remoncie silnika, 
deska rozdz. nowego typu, alternator, tylna szyba ogrzewa
na, hak, alarm, nowy ukł. hamulcowy, • 1.600 zl. Miękinia, tel. 
071/396-3041
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, piaskowy, alternator, szeroka 
deska rozdzielcza, szyba ogrzewana, listwy boczne, zadba
ny, stan dobry, - 1.350 zł. Nysa, tel. 077/431-25-68, 0606/ 
50-04-52

FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zielony, po remoncie kapital
nym silnika i blacharki, szeroka deska rozdz., nowy układ kie
rowniczy i skrzynia' b., zderzaki w kolorze nadwozia, atrakc. 
wygląd, -1.950 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-90-85 
FIAT 126p, 1986 r„ 650 ccm, benzyna, pomarańczowy, kom
pletna dokumentacja, 4 nowe opony, nowe zawieszenie, hak, 
dodatkowe światło .stop”, kołpaki, pokrowce, w ciągłej eks
ploatacji, zadbany, stan b. dobry, -1.500 zł. Zębice, teł. 071/ 
311-54-94 po godz. 16,0608/70-50-14 
FIAT 126p, 1986 r, 76 tys. km, 652 ccm, szary, szeroka de
ska rozdz., alternator, szerokie zderzaki, zapłon w stacyjce, 
fotele lotnicze, stan dobry, • 1.500 zł. Bielawa, tel. 074/
833-75-92
FIAT 126p, 1986 r., 70 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, oryg. 
lakier, nowe opony, siedzenia lotnicze, stan b. dobry, -1.450 
zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-25-56 
FIAT 126p, 1986 r.. 650 ccm, beżowy, garażowany, po re
moncie silnika i skrzyni biegów, RM, pasy bezwł., stan dobry 
-1.250 zł. Boleścin. tel. 074/850-18-27,074/856-95-00 
FIAT 126p, 1986 r., 69 tys. km, 650 ccm, niebieski, garażo
wany, nadkola, szeroka deska, kubełkowe fotele, stan b. do
bry, -1.400 zł. Chałupki, tel. 074/819-91-70 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, biały, alternator, zapłon w sta
cyjce, szerokie zderzaki, lotnicze fotele, w ciągłej eksploata
cji, po renowacji zwrotnic, • 1.600 zł. Ciechów, gm. Środa Ślą
ska, tel. 071/31747-24
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna, kolor kremowy, nowe 
opony H4, gażnik, pompa paliwa, szczęki, bębny, rozrusznik 
i progi, szeroka deska, lotnicze fotele, światła dojazdy dzien
nej, trzeci .stop”, kołpaki, RM, stan techn. b. dobry, - 2.000 zł 
lub zamienię na Skodę 120. Długołęka, teł. 071/315-23-68, 
0609/06-37-80
FIAT 126p, 1986 r., niebieski, stan dobry, -1.250 zł. Gajków; 
tel. 071/318-52-66,0603/3442-31 
FIAT 126p, 1986 r., wiśniowy, zapłon w stacyjce, garażowa
ny, przegląd do 2002 r., lotnicze fotele, -1.400 zł. Iwiny, tel. 
076/818-93-27
FIAT 126p, 1986 r., 652 ccm, pomarańczowy, tylna szyta 
ogrzewana, alternator, przegląd do 2002 r., gruba kierowni
ca, lotnicze fotele, szerokie zderzaki, spoilery, pasy bezwł., 
hak, + drugi na części, -1.100 zł. Kije, tel. 068/385-66-53 
FIAT 126p, 1986 r., 652 ccm lotnicze fotele, alternator, ża
rówki H4, dodatkowe światło .stop*, po remoncie blacharki, 
stan silnika dobry, -1.350 zł. Lubin, teł. 0607/04-69-61 
FIAT 126p, 1986 r., 652 ccm, wiśniowy, lotnicze fotele, szero
kie zderzaki, nowa deska, - 1.320 zł. Skokowa, gm. Prusice, 
tel. 071/312-58-51
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, żółty, stan dobry, - 1.550 zł. 
Świebodzice, tel. 0606/89-91-86 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, czerwony, szeroka deska roz
dzielcza, alternator, rozkładane siedzenia, brak przeglądu, po 
remoncie ukł. hamulcowego, -1.050 zł. Wałbrzych, tel. 074/
842-28-58,0602/35-61-24
FIAT 126p, 1986 r. wersja eksportowa, pełny lifting, po re
moncie blacharki i skrzyni biegów, zawieszenie sportowe, 
przyciemnione szyby, nowy docisk i tarcza sprzęgła, zwrotni
ce po regeneracji, stan b. dobry, • 2.200 zł. Wrocław, teł. 0607/
38-00-02
FIAT 126p FL, 1986 r., 105 tys. km, benzyna, piaskowy, stan
dobry. -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/351-78-37
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm nowe zwrotnice, hamulce, po
remoncie blacharki, po remoncie silnika, podzespołów, nowe
amortyzatory, przegląd do 2001 r, - 1.300 zł. Wrocław, tel.
0501/85-59-78

FIAT 126p, 1986 r., 60 tys. km, 650 ccm, kolor wiśniowy, al
ternator, szeroka deska rozdz., lotnicze fotele, stan b. dobry, 
-1.100 zl: Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1986 r„ żółty, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, 
alternator, szeroka deska, stan dobry, przegląd, OC, • 1.500 
zł. Wrocław, tel. 0607/82-24-29 
FIAT 126p FL, 1986/87 r., 650 ccm, benzyna, biały, stan b. 
dobry, -1.550 zl. Sulisławice 8, tel. 074/81543-19 
FIAT 126p, 1986/87 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, nowy 
silnik, przegląd + opłaty, fotele lotnicze, nowy akumulator, 
zwrotnice, łożyska, opony, lakier, bez korozji, zadbany, -1.550 
zł. Świebodzice, tel. 074/85442-75 
FIAT 126p, 1986/87 r., 650 ccm, benzyna, kolor piaskowy, po 
remoncie silnika 9 tys. km, przegląd do 04.2002 r., alternator, 
zapłon w stacyjce, nowe fotele, pokrowce, zagłówki, nowe 
opony, nowy akumulator, stan zwrotnic, łożysk i blacharki b. 
dobry, - 1.550 zł. Świebodzice, tel. 074/854-38-86, 0609/
50-78-05
FIAT 126p, 1987 r., 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, -1.090 zł. 
Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-81-80 
FIAT 126p FL, 1987 r., czerwony, pełny lifting, zapłon w sta
cyjce, nowe opony i akumulator, plastikowe nadkola, alterna
tor, tylne szyby uchylane, szerokie zderzaki, stan b. dobry, -
1.400 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-50-82,0603/76-55-88 
FIAT 126p, 1987 r., 96 tys. km, 652 ccm, benzyna, .biały, stan 
dobry, -1.200 zł. Czamowąsy, gm. Dobrzeń Wielki, tel. 0602/ 
3542-59, woj. opolskie
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm deska rozdz. nowego typu, sze
rokie zderzaki, zapłon w stacyjce, zarejestrowany, opłacony, 
po remoncie silnika i przedniego zawieszenia, blacharka do
bra, - 1.600 zł. Głubczyce, tel. 077/485-96-02 
FIAT 126p, 1987 r., 20 tys. km, 650 ccm, niebieski, po remon
cie blacharki,.lakierowaniu, nowa skrzynia biegów, uchylne 
szyby tylne, fotele lotnicze, pełny lifting, stan b. dobry, - 2.400 
zł lub zamienię na Opla Kadetta, VW Golfa I, bez dopłaty. Je
dlina Zdrój, tel. 074/845-5148 po godz. 18 
FIAT 126p, 1987 r., 156 tys. km, 652 ccm, benzyna, kremo
wy, stan b. dobry, po remoncie blacharki w 2000 r., nowe sprzę
gło i docisk, szerokie zderzaki i deska, pasy bezwł., pokrow
ce, -1.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-30-87 
FIAT 126p, 1987 r., biały, po remoncie blacharki i silnika, nowe 
opony, przegląd do 2002 r., stan dobry, - 2.300 zł lub zamie
nię. Jelenia Góra, tel. 075/643-68-87 
FIAT 126p, 1987 r.. 82 tys. km, 650 ccm, popielaty, po remon
cie silnika, skrzyni biegów i kolumny kierowniczej, nowe zwrot
nice, bębny hamulcowe i resor, nowe sprężyny, lotnicze fote
le, nowe opony, RO Sony, przegląd do 04.2002 r. Luczyna, 
gm. Dobroszyce, tel. 071/315-51-25 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, stalowy, deska rozdzielcza no
wego typu, po remoncie silnika, stan dobry, -1.700 zł. Nowa 
Ruda. tel. 074/871-23-03
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, alternator, lotnicze 
fotele, zapłon w stacyjce, nowe opony, • 1.500 zł. Parchów, 
tel. 076/817-11-44,0607/51-83*83 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie silnika, 
po remoncie blacharki w 2000 r., lotnicze fotele, RO, żarówki

H4, halogeny, garażowany, - 2.000 zł. Rakowice Wielkie, tel. 
075/782-32-73 po godz. 17
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, kolor piaskowy, hak, bagażnik 
dachowy/lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, -1.000 zł. 
Sulimów, tel. 071/311-41-82
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, stan techn. b. dobry, 
po remoncie podwozia i silnika, bagażnik, dachowy. -1.600 
zł. Szklarska Poręba, tel. 0607/70-63-50 
FIAT 126p, 1987 r., 600 ccm, żółty, -1.200 zł. Świeradów Zdrój, 
tel. 075/775-57-21,075/781-60-80 .
FIAT 126p FL, 1987 r., 55 tys. km, 650 ccm, zielony, duża 
deska, lotnicze fotele, plastikowe nadkola, dobry akumulator 
i opony, po remoncie blacharki i malowaniu, stan b. dobry, 
aktualny przegląd, -1.400 zł. Walim, tel. 074/845-75-05 
FIAT 126p FL, 1987 r., 130 tys. km, 652 ccm, biały, garażo
wany, I właściciel, po remoncie kapitalnym silnika, szeroka 
deska rozdzielcza, nowy akumulator, ważny przegląd, szero
kie zderzaki, hak, stan dobry, -1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/
843-34-08
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, fotele lotnicze, sze
rokie zderzaki i deska rodzielcza, spoiler tylny, atrakc. wy
gląd, pełny lifting, - 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-67-13 
FIAT 126p, 1987 r., 68 tys. km, 650 ccm, jasny, I właściciel, 
garażowany, zapłon w stacyjce, alternator, nowe opony, oryg. 
lakier, stan techn. b. dobry, - 2.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/
844-27-80
FIAT 126p, 1987 r., 49 tys. km, niebieski, garażowany, za
dbany, lotnicze fotele, • 1.700 zł. Wrocław, tel. 071/353-16-36 
FIAT 126p, 1987 r., 90 tys. km I właściciel, deska rozdz. no
wego typu, katalizator, alternator, tylna szyba ogrzewana, -
1.350 zł. Wrocław, tel. 0503/58-00-02 
FIAT 126p, 1987 r., 86 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan do
bry. - 700 zł. Wrocław, tel. 0606/21-89-17 
FIAT 126p, 1987 r., biały, alternator, zapłon w stacyjce, stan 
b. dobry, - 2.450 zł. Wrocław, tel. 071/351-28-46, 06021 
3447-25
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, benzyna, niebieski, po remon
cie, -1.700 zł. Złota, gm. Lubsza, tel. 077/411-80-12 
FIAT 126p BIS, 1987 r. po remoncie, - 3.500 zł. Żórawina, tel. 
071/316-52-31
FIAT 126p, 1987/88 r., 85 tys, km, 650 ccm, czerwony, dużo 
nowych części, -1.500 zł. Głuchołazy, teł. 077/439-19-87 
FIAT 126p, 1987/88 r., 92 tys. km, 650 ccm, turkusowy, po 
remoncie w 2000 r., do małych poprawek lakierniczych, silnik 
po remoncie, nowy alternator, akumulator, rozrusznik po re- 
generacji, szeroka deska, zapłon w stacyjce, tylne szyby uchy
lane, - 2.500 zł lub zamienię na Opla Kadetta albo VW Golfa 
w dobrym stanie. Grabice, tel. 0606/11-39-40, woj. zielono
górskie
FIAT 126p, 1987/88 r., 92 tys. km, 650 ccm, turkusowy, dużo 
nowych części, po remoncie Silnika i karoserii w 2000 r., la
kier do małych poprawek, przegląd do 01.2002 r., szeroka 
deska, zapłon w stacyjce, hak, lotnicze fotele,: 2.500 zł lub 
zamienię na Opla Kadetta, VW Golfa, w tej cenie. Gubin, tel. 
0606/11-39-40

. FIAT 126p, 1987/88 r., 70 tys. km, 650 cćm, czerwony, za
dbany, stan b. dobry, po przeglądzie, bez korozji, • 1.900 zł. 
Opole. tel. 077/442-18-69
FIAT 126p, 1987/91 r., 595 ccm, benzyna, czerwony, zapłon 
w stacyjce, pełny lifting, nowy lakier, stan dobry, - 2.500 żł. 
Wrocław, tel. 0603/44-38-93
FIAT 126p, 1988 r.. 650 ccm, zielony, szerokie zderzaki, ha
logeny, pasy bezwł., plastikowe nadkola, stan silnika b. do
bry, -1.900 zł. Gołaczów, tel. 0607/41 -14-67 
FIAT 126p, 1988 r. deska rozdz. nowego typu, alternator, tyl
ne szyby uchylane, rej. do 12.2001 r., opłacony, stan dobry, -
1.450 zł. Grodków, tel. 077/415-57-99 
FIAT 126p BIS, 1988 r., 700 ccm na złomowanie lub na ulgę, 
- 700 zł. Turek, tel. 0602/83-1046,0603/19-19-23 
FIAT 126p FL, 1988 r., 25 tys. km, 650 ccm, biały, il właści
ciel, alarm, immobilizer, zadbany, garażowany, stan b. dobry, 
-1.680 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-87-29 
FIAT 126p, 1988 r., biały, - 1.800 zł. Grodzisko, tel. 077/
463-66-51
FIAT 126p, 1988 r., biały, alternator, nowy akumulator, 2 nowe 
opony, tylna szyba ogrzewana, dodatkowe światło .stop*, •
1.850 zł. Januszkowice, tel. 071/31544-24 
FIAT 126p, 1988 r„ 650 ccm, biały, lotnicze fotele, tylna szy
ba ogrzewana, lampy H4, garażowany, bez wypadku, prze
gląd, do małych poprawek blacharskich, -1.700 zł. Kąty Wro
cławskie, tel. 071/316-69-33
FIAT 126p BIS, 1988 r., cytrynowy, stan b. dobry, -1.500 zł. 
Lubin, teł. 076/846-58-76,0601/87-29-31 
FIAT 126p, 1988 r., 82 tys. km, 650 ccm, czerwony, nowy aku
mulator, zapłon w stacyjce, dmuchawa, pasy bezwł., nowe 
zwrotnice, po wymianie rozrządu, bagażnik dachowy, alter
nator, deska rozdz. nowego typu, szerokie zderzaki, garażo
wany, przegląd do 12.2001 r, - 2.200 zł. Malczyce, tel. 071/
317-64-39
FIAT 126p, 1988 r.. 650 ccm, bordowy, stan b. dobry, alterna
tor, 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, 1988 r„ 650 ccm, benzyna, bordowy, duża deska 
rozdzielcza, alternator, tylna szyba ogrzewana, nowy aku
mulator, zadbany, garażowany, stan techn. b. dobry, -1.600 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm zadbany, pełny lifting, kubełko
we fotele, stan b. dobry, - 2.350 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-69-94
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, czerwony, alternator, dmu
chawa, zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, garażowany, 
zadbany, stan b. dobry, -1.600 zł. Starczówek, gm. Ziębice, 
tel. 0604/65-7142
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, benzyna, jasnozielony, peł
ny lifting, lotnicze fotele, garażowany, bez korozji, stan b. do
bry. -1.750 zł. Stolec, teL 074/815-92-32,815-33-43 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, zielony, zarejestrowany do
09.2001 r., ciemne szyby, spoiler, halogeny, lotnicze fotele, 
dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, szeroka deska, zapłon w 
stacyjce, stan b. dobry, -1.600 zl lub zamienię na inny samo
chód. Szczytna, tel. 0605/37-7341 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, wiśniowy, szeroka deska, 
zapłon w stacyjce, nowe amortyzatory, stan b. dobry, - 2.000 
zł. Środa Śl., tel. 0605/04-25-27 
FIAT 126p FL, 1988 r., 116 tys. km, biały, przegląd do 052002 
r„ po remoncie blacharki, sten dobry, -1.900 zł. Świdnica, tel. 
074/852-50-30
FIAT 126p, 1988 r., czerwony, po remoncie blacharki i lakie- 
rowniu, nadwozie .elegant*, lakier akryl, oryg. fotele lotnicze, 
alternator, zapłon w stacyjce, stan b. dobry, -. 3.200 zl. Wał
brzych. tel. 074/849-1346.0604/92-64-39 
FIAT 126p, 1988 r„ 42 tys. km, 650 ccm, żółty, szeroka de
ska, grube zderzaki, światła i zapłon z modelu FL, zapłon w 
stacyjce, b. dużo nowych częśd, alarm, RM + głośniki, - 2.500 
zł. Wrocław, tel. 071/354-0240.0503/77-03-20 
FIAT 126p, 1988 r., 74 tys. km, 652 ccm, zielony, zadbany, 
roczpy lakier, lotnicze fotele, wygłuszony silnik, zapłon w sta
cyjce, dmuchawa, szerokie zderzaki, tylna szyba ogrzewa
na, - 2.190 zł. Wrocław, tel. 0605/7841r85 
FIAT 126p, 1988 r., 60 tys. km, 650 ccm, żółty, szeroka deska 
rozdz., stan dobry, - 750 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1988 r., niebieski, stan dobry, -1.900 zl. Żagań, 
tel. 068/367-10-37,375-8540 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, szary, po remoncie blacharki i 
silnika, -1.900 zł. Żarów, tel. 0600/65-08-60 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, kolor groszkowy, po remon
cie silnika i skrzni biegów, nowy ukł. hamulcowy, lotnicze fo
tele, szerokie zderzaki, dmuchawa, RO, stan dobry, • 2.300 
zł. Żary, tel. 068/374-91-95,0604/59-60-95 
FIAT 126p BIS, 1988/89 r., 702 ccm, czerwony, II właściciel, 
lotnicze fotele, ciemne lampy, nowe opony i akumulator, za
dbany, garażowany, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 2.000 zł

lub zamienię na motocykl w tej cenie. Lutynia, tel. 0607/
82-60-10 ,
FIAT 126p, 1988/89 r., 650 ccm, FL, żółty, stan silnika b. do
bry, blacharka do małych poprawek, - 1.250 zł. Wałbrzych, 
tel. 0600/32-30-66
FIAT 126p FL, 1988/89 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, 
przegląd do 03.2002 r., dużo nowych części + drugi z 86 r. na 
części - 2.300 zł. Wojbórz, tel. 074/871-30-22 po godz.15 
FIAT 126p RALLY, 1988/99 r., 12 tys. km, 650 ccm, pomarań
czowy, silnik 40 KM, klatka, kubełkowe fotele Bimarco, pasy 
szelkowe Sabelt, zawieszenie Krosno, koła 13", płyta pod 
bakiem i silnikiem, zbudowany na bazie eleganta, ukł. wyde
chowy Wupex, dużo części, - 3.900 zł. Rybnik, tel. 0607/ 
36-37-55
FIAT 126p BIS, 1989Y, 40 tys. km, 700 ccm, biały, stan techn. 
b. dobry, pełny lifting, nowe opony, szybki uchylne, przegląd 
do 11.2001 r., lotnicze fotele, nowa pompa paliwowa, -1.900 
zl. Lubnów, gm. Kamienice, tel. 074/819̂ 90-94 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, brązowy, lotnicze fotele, alter
nator, pasy bezwł., oryg. lakier, żarówki H4, stan b. dobry, -
1.100 zł. Michałów, tel. 076/817-12-03,0604/26-55-79 
FIAT 126p, 1989 r., 65 tys. km, 650 ccm, żółty, zapłon w sta
cyjce, zadbany lakier, stan techn. dobry, do małych popra
wek, -1.650 zł. Rawicz, tel. 0607/0945-21
FIAT 126p, 1989 r., biały, po remoncie blacharki, stan dobry,
- 2.000 zł. Siedlęcm, tel. 075/713-73-94
FIAT 126p, 1989 r., biały, I właściciel, -1.950 zł. Bielawa, tel.
074/83342-03
FIAT 126p, 1989 r„ 650 ccm, beżowy, dużo nowych części, -
2.100 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-99-74
FIAT 126p BIS, 1989 r., 78 tys. km, 703 ccm, benzyna, jasno
zielony, po remoncie blacharki i skrzyni, RO, lotnicze fotele, 
stan idealny, ważny przegląd i OC, • 1.750 zł. Głogów, tel. 
076/834-68-86
FIAT 126p, 1989 r., 75 tys. km, 650 ccm, zielony, garażowa
ny, po wymianie łożysk tylnych, rozrządu, konserwacja, stan '• 
b. dobry, - 2.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/746-18-49 
FIAT 126p, 1989 r., 41 tys. km, 650 ccm, seledynowy, oryg. 
lakier, wzmocniony resor, dmuchawa, RO + 2 głośniki, gara
żowany, części zamienne, - 2.500 zł. Kamienna Góra, tel. 075/
645-04-29
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, zarejestrowany do ĵrr
03.2002 r., pełny lifting, lotnicze fotele, tylne szyby uchylane, 
dmuchawa, szeroka deska, zapłon w stacyjce, tylna szyba 
ogrzewana, konserwacja, stan dobry, -1.700 zł lub zamienię 
na inny samochód. Kłodzko, tel. 0603/16-55-95 
FIAT 126p, 1989 r., 28 tys. km, 650 ccm, zielony, stan b. do
bry, nowe opony, po lakierowaniu w 2000 r., silnik z 1998 r., 
pełny lifting, garażowany, - 2.200 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/ 
866-17-01,0604/69-25-71
FIAT 126p 90,1989 r., błękitny, bez rdzy, zadbany, - 2.400 zł. 
Lasowice, woj. legnickie, tel. 0608/31-14-20 
FIAT 126p FL, 1989 r., 102 tys. km, 650 ccm, niebieski, tylna 
szyba ogrzewana, po wymianie gaźnika, zapłonu, amortyza
torów, resorów, zwrotnic, przegląd do 012002 r., blacharka 
do poprawek lakierniczych, - 1.800 zł. Lubin, tel. 076/ 
846-17-78, 0606/30-24-58
FIAT 126p, 1989 r., 26 tys. km, 650 ccm, jasnobeżowy, pełny 
lifting, lotnicze fotele, nowe opony, hak, tylne pasy, tylne szy
by uchylne, przegląd do 05.2002 r., stan dobry, - 2.400 zł. 
Lwówek Śląski, lei. 075/782-58#)
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, biały, stan opon b. dobry (13*. 
Michełin), zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, hak, tylne szyby 
uchylane, stan techn. b. dobry, ważny przegląd i OC, dodam 
Trabanta, .na chodzie*, zarejestrowany, z przeglądem, -1.700 
zł. Minkowice Oławskie, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 0607/
25-14-56
FIAT 126p, 1989 r. garażowany, stan techn. dobry, - 2.200 zł. 
Ogrodnica, tel. 071/31741-00 
FIAT 126p, 1989 r., 100 tys. km, zielony, -1.550 zł. Oleśnica, 
tel. 071/798-19-95
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, stan bla
charki b. dobry, garażowany, RO, stan techn. b. dobry, • 2.300 
zł. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm, biały, inst. gazowa, w cią
głej eksploatacji, b. oszczędny, stan b. dobry, - 3.500 zł. Strze
gom, tel. 074/855-56-86
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm, czerwony, nowa deska 
rozdz., lotnicze fotele, bagażnik dachowy, nowe opony i a«2£v 
mulator, stan techn. b. dobry, - 2.100 zł. Szymanów, tel. 071/ 
387-81-62,0502/17-02-27
FIAT 126p FL, 1989 r., 14 tys. km, 650 ccm, beżowy, po re
moncie silnika i skrzyni biegów, nowe zwrotnice, sprzęgło, 
rozrząd, hamulce, konserwacja, nowe lampy, podsufitka, 2 
nowe opony, roczny akumulator, fotele lotnicze, RM, zapłon 
w stacyjce, alternator, dmuchawa, stan b. dobry, - 2.400 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-36-50 
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, 2 aku
mulatory, dmuchawa, alternator, po wymianie rozrządu i pom
py paliwa, nowy układ hamulcowy, - 2.250 zł lub zamienię na 
Poloneza z inst. gazową ewentualnie inny. Świebodzjce, tel. 
074/854-34-90,0501/72-95-14 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, beżowy, stan b. dobry, pełny 
lifting, lampy, alternator, szerokie zderzakf, lotnicze fotele, 
zapłon w stacyjce, przegląd do 04.200Zr, • 2.000 zl. Wał
brzych, tel. 074/841-55-31
FIAT 126p BIS, 1989 r., 703 ccm, czerwony, po remoncie sil
nika, po wymianie łańcucha rozrządu oraz zębatek, ważny 
przegląd, -1.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-76-96 
FIAT 126p, 1989 r.. 80 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, sie
dzenia lotnicze, alternator, szyberdach, dmuchawa, pełna 
konserwacja, RM, nowy akumulator, zadbany, przegląd do 
2002r, -1.850 zł. Wrocław, tel. 0501/9242-62 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie blacharki 
i lakierowaniu, dmuchawa, składane tylne siedzenie, plasti
kowe nadkola, atrakc. wygląd - 2200 zł. Wrocław, tel. 0600/
35-83-90
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, benzyna, zielony, po remoncie 
silnika. Zwrotnic, ukł. hamulcowego, alternator + nowy aku
mulator, lotnicze fotele, przegląd do 02.2002 r, - 2.100 zł. 
Wrocław, tel. 0502/0948-76
FIAT 126p FL, 1989 r., 66 tys. km, 650 ccm, biały, stan dobry,
• 1.300 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p FL, 1989 r., 70 tys. km, 650 ccm, kość słonioWt^P 
nowe opony (Kormoran), alternator, żarówki H4, szerokie 
zderzaki, bagażnik dachowy, przegląd do 05.2002 r., stan sil
nika dobry, po remoncie skrzyni biegów, *1.400 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-26-81 po godz. 20,0501/74-74-15 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm, biały, po remoncie silnika w 
2000 r., stan dobry,.-1,300 zł. Wrocław, teJ. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, niebieski, po wymianie silnika, 
do poprawek lakierniczych, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/ 
36445-83,0602/2^44-35
FIAT 126p, 1989/90 r., 33 tys. km, 650 ccm, biały, oryg. lakier, 
bez wypadku, garażowany, przegląd do 2002 r., stan techn. 
b. dobry, - 2.700 żł. Paczków, tel. 077/431-79-64 
FIAT 126p, 1989/90 r., 9 tys. km, 650 ccm, beżowy, pełny li
fting, fotele lotnicze, nowe opony, akumulator, łożyska, zwrot
nice, szczęki, zadbany, • 1.850 zł. Świebodzice, teł. 074/ 
85442-75
FIAT 126p, 1989/90 r., 650 ccm, benzyna fotele kubełkowe, 
alarm, nowe opony, po remoncie zawieszenia, nowe sprzę
gło, hamulce, zapłon w stacyjce, dmuchawa, zadbany, stan 
b. dobry, - 2.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-52-65 
FIAT 126p BIS. 1989/90 r., 700 ccm, fioletowy, pełny lifting, 
po remoncie układu hamulcowego i wydechowego, po remon
cie blacharki i lakierowaniu w 2000 r., nie wymaga napraw, -
2.500 zł. Wieruszów, tel. 062/783-65-13 r
FIAT 126p BIS, 1989/90 r„ 700 ccm, biały, I rejestracja w 90 
r., stan opon b. dobry, stan techniczny dobry, -1.550 zł. Wro
cław, tel. 071/357-69-81,0607/82-9745 
FIAT 126p, 1990 r., 76 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan b.“  
dobry, nowe opony, alternator, lotnicze fotele, szeroka deska
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rozdz., zapłon w stacyjce, - 2.800 zł. Stronie Śl., tel''0600/
60-76-53,074/814-17-51
FIAT 126p FL, 1990 r., 110 tys. km, 650 ccm, niebieski, tylne 
szyby uchylane, po remoncie kapitalnym, tylna szyba ogrze
wana, zapłon w stacyjce, halogeny, radio, -1.900 zł. Jelenia 
Góra. tel. 0605/54-76-75
FIAT 126p, 1990 r., czerwony, • 2.600 zł. Leszno, tel. 065/ 
529-64-29, 0609/44-73-69
FIAT 126p, 1990 r., 19 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan do
bry, po remoncie silnika, pasy bezwł., 4 nowe amortyzatory, 
dmuchawa, 2 nowe progi (wstawione), lotnicze fotele, • 2.200 
zł. Leśna, tel. 075/724-21-01
FIAT 126p, 1990 r., 74 tys. km, 650 ccm, beżowy, przegląd do
05.2002 r., stan dobry, - 2.200 zł. Lubin, tel. 076/846-45-51, 
0601/83-56-34
FIAT 126p, 1990 r., 55 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze fotele, 
alternator, zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewana, nowy 
tłumik, nowe opony i rozrusznik oraz gażnik, nowe zderzaki i 
lampy, - 2.550 zł. Lubin, tel. 076/749-31-69 
FIAT 126p, 1990 r„ 47 tys. km, 650 ccm, E, czerwony, zapłon 
w stacyjce, alternator, lotnicze fotele, plastikowe nadkola, po 
remoncie silnika (rachunki), nowy akumulator i resor, H-4, -
2.600 zł. Lubin, tel. 076/847-38-54,0606/61-45-30
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, czerwony, przegląd do
01.2002 r., dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, lotnicze fote- 
le, -1.670 zl. Lwówek Śl., tel. 075/782-33-45,0600/18-17-59 
FIAT 126p, 1990 r„ 115 tys. km, biały, stan b. dobry, zapłon w 
stacyjce, nowy akumulator, 2 opony, uchylne tylne szyby, im
mobilizer, • 2.400 zł. Odolanów, tel: 0602/11-80-56, 062/
733-26-72
FIAT 126p, 1990 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
stan techn. b. dobry, nowe opony i ukł. wydechowy, -1.700 zł. 
Opole, tel. 0603/41-08-29
FIAT l26p, 1990 r., 650 ccm, zielony, rozruch w stacyjce, tyl
na szyba ogrzewana, przegląd do 2002 r, RO i głośniki, gara
żowany, - 2.700 zł. Irena Bieniek, 59-614 Pilchowice 81/6, gm. 
Wleń
FIAT 126p FL, 1990 r., 75 tys. km, 650 ccm, benzyna, oliwko
wy, pełny lifting, l właściciel, oryginalny lakier, nowy akumu
lator, garażowany, konserwacja, nadkola, bez korozji, stan b. 
dobry, - 2.650 zł. Stolec, tel. 074/815-92-32,815-33-43 
FIAT 126p FL, 1990 r., 51 tys. km, 650 ccm, biały, garażowa
ny, oryg. lakier, bez wypadku, I właściciel, konserwacja, pla
stikowe nadkola, nowe amortyzatory, zwrotnice, rozrząd, bo
gata wersja, zadbany, stan.b. dobry, - 2.800 zł. Strzelin, tel. 
0608/16-71-83 .
FIAT 126p FL, 1990 r., 48 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, 
oryg. lakier, I właściciel, lotnicze fotele, nowe opony, dmu
chawa, faktura zakupu, stan idealny, - 3.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/844-27-80
FIAT 126p, 1990 r., zielony, przegląd do 11.2001 r., zapłon w 
stacyjce, - 1.750 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-10-47 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, E, biały, alarm + pilot, po 
remoncie silnika, nowe drążki kier. 4 pompa paliwa, alterna
tor, dmuchawa, RO, przegląd do 03.2002 r, - 2.100 zł. Wał
brzych. tel. 074/846-31-40,0605/13-10-73 
FIAT 126p, 1990 r. stan dobry, zarejestrowany do 02.2002 r, •
1.600 zł. Wrocław, tel. 0502/60-97-87
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm lotnicze fotele, zapłon w‘ stacyj
ce, alternator, dmuchawa, szeroka deska rozdzielcza, nad
kola, przegląd do 04.2002 r., tylna szyba ogrzewana, pasy 
bezwł., nowe tablice rej, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/
343-31-65,0603/92-74-53
FIAT 126p, 1990 r., - 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/3 4̂-21-23 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 68 tys. km, 700. ccm, niebieski, po 
remoncie blacharki, nowe amortyzatory, 2 opony, lotnicze fo
tele, stan b. dobry, - 2.200 zł. Wrocław, teł. 071/781-85-14, 
0501/25-05-96
FIAT 126p FL, 1990 r., 58 tys. km, 650 ccm, biały, stan dobry, 
lotnicze fotele, -1.450 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, czerwony, odcięcie zapłonu, 
lotnicze 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 BIS, 1990 r., 28 tys. km, 700 ccm, benzyna mało 
używany, immobilizer, konserwacja, bez wypadku, I właści
ciel. - 3.200 zł. Złotoryja, tel. 076/877-53-31 
FIAT 126p, 1990/91 r., czerwony, - 2.300 zł. Gajków, tel. 071/
318-52-66,0603/34-42-31
FIAT 126p FL, 1990/91 r., 69 tys. km, 650 ccm, niebieski, peł
ny lifting, szyby boczne uchylne, lampy przednie H4, siedze
nia lotnicze, plastikowe nadkola, przegląd do 2002 r., garażo
wany, po remoncie blacharki i lakierowaniu w grudniu, stan b. 
dobry, - 2.950 zł, Grodków, tel. 0606/10-03-75 po godz. 15, 
woj. opolskie
FIAT 126p, 1990/91 r., 31 tys. km, 650 ccm, żółty, po tuningu, 
stylizacja nadwozia, bez wypadku, wzmocniony silnik, - 3.150 
zł. Wrocław, tel. 342-16-15
FIAT 126p, 1990/91 r., 65 tys. km, 650 ccm, benzyna, turku
sowy, pełny lifting, garażowany, faktura zakupu, I właściciel, 
nowy akumulator, szerokie zderzała, tylna szyba ogrzewana, 
stan b. dobry, • 3.100 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-55-46 
FIAT 126p, 1991 r., 34 tys. km, 650 ccm, czerwony, nowe 
qpony, nowy akumulator1, stan zewn. i techn. idealny, prze
gląd do 04.2002 r., nowe tablice - 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/
362-10-81 po godz. 16
FIAT 126p, 1991 r., 58 tys. km, 650 ccm, biały, - 2.900 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-49-62,0605/67-69-09 
FIAT 126p FL, 1991 r., biały, nowe opony, rozrząd i akumula
tor, dodatkowe światło .stop”, RO, • 3.000 zł.-Zielona Góra, 
tel. 068/326-39-17,0501/08-32-57 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, stan ideal
ny, lotnicze fotele przednie i tylne, szeroka deska, zapłon w 
stacyjce, pełny lifting, ogrzewana tylna szyba, dmuchawa, 
nadkola, szerokie zderzaki, białe kierunkowskazy, hak hol., 
faktura zakupu, RM, zadbany, atrakc. wygląd, oryg. lakier, -
3.600 zł. Bielawa, tel. 074/833-47-45,0604/62-40-72
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, granatowy metalic, zadbany, •
2.500 zł. Chojnów, tel. 0604/31-95-85 
FIAT 126p, 1991 r., 90 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan do
bry, garażowany, - 2.800 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/ 
789-12-62
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, czerwony, bez wypadku, 
garażowany, konserwacja, alarm,' centr. zamek, zagłówki,
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pasy bezwł., pełny lifting, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 3.250 
zł. Lubnów, tel. 074/819-91-41 
FIAT 126p, 1991 r., 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, 2 nowe 
opony, akumulator, plastikowe nadkola, po wymianie oleju, 
skrzyni biegów, silnika, stan techn. b. dobry, • 3.150 zł. Mi
chałów, tel. 077/469-70-51
FIAT 126p, 1991 r., 57 tys. km, 650 ccm, żółty, tylna szyba 
ogrzewana, pasy bezwładnościowe, dmuchawa, RO i głośni
ki, - 2.600 zł. Krzysztof Krawczyk, 63-435 Pawłów, gm. So
śnie, ul. Kolejowa 71
FIAT 126p, 1991 r., 78 tys. km, 650 ccm, biały, - 2.200 zł. 
Pogorzeliska, tel. 076/817-12-48 
FIAT 126p BIS, 1991 r., niebieski, wersja włoska, po remon
cie silnika, hamulców i podzespołów, nowy akumulator, - 2.600 
zł. Rogów Sobócki, tel. 071/390-40-34 
FIAT 126p, 1991 r., 89 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryg. la
kier, uchylne tylne szyby, nowy resor, nowe opony, stan b. 
dobry, - 3.100 zł. Sobótka, tel. 071/316-36-03,0608/35-76-99 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, biały, oryg. lakier, bez wypadku, 
lotnicze fotele, listwy boczne, RO, dmuchawa, pasy bezwł., 

' bez korozji, garażowany, stan blacharki f silnika b. dobry, -
2.800 zł. Starczówek, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/65-71-42 
FIAT 126p FL. 1991 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie silni
ka i skrzyni biegów, zwrotnic, rozrządu, sprzęgła, hamulców, 
garażowany, zadbany, nadkola, nowy akumulator, resor, ba
gażnik, zegarek, fotele lotnicze, stan blacharki i opon dobry, 
zapłon w stacyjce, stan b. dobry, - 2.800 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-51-61 -
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, biały, stan idealny, garażowany,
- 2.950 zł. Świebodzice, tel. 0606/89-91-86
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, żółty, deska rozdzielcza nowe
go typu, zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewana, kołpaki, 
nowe opony i akumulator, atrakc. wygląd, stan idealny, eko
nomiczny, zadbany, - .3.1.00 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-16-43 
po godz. 16
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, czerwony, uchylne i przyciem
niane tylne szyby, białe kierunkowskazy, po remoncie ukł. ha
mulcowego, pełny lifting, spoilery, halogeny, zadbany, stan b. 
dobry, - 3.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/66447-64 
FIAT 126p FL, 1991 r., 65 tys. km, 650 ccm, niebieski, oryg. 
lakier, książka gwarancyjna, wysokie fotele, nadkola plasti
kowe, bez korozji, stan idealny, - 3.100 zł lub zamienię na 
Poloneza. Wałbrzych, tel. 074/844-95-62 
FIAT 126p, 1991 r., 652 ccm, benzyna, biały, stan dobry, •
2.700 zł lub zamienię na Simsona 85/9Qr., MZ ETZ 89/90r., 
do 1300zł. Wiechlice, tel. 068/376-76-30 
FIAT 126p FL, 1991 r., 64 tyś. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, -1.750 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, czerwony, nowe opony, nowy 
akumulator, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, tylna szyba 
ogrzewana, szerokie zderzaki, dużo nowych części, RM, bez 
wypadku, stan techn. b. dobry, • 3.200 zł. Wrocław, tel. 071/
320-13-56 do godz. 17,0501/75-46-24 
FIAT 1Ż6p, 1991 r., 95 tys. km, czerwony, - 3.500 zł. Zalipie, 
gm. Platerówka, tel. 075/724-10-18 
FIAT 126p FL, 1991 r„ 63 tys. km, 650 ccm, niebieski, orygi
nalny lakier, zadbany, po remoncie skrzyni biegów, oznako
wany, RO, stan b. dobry, - 3.100 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/816-02-49
FIAT 126p, 1991/92 r., 32 tys. km, 650 ccm, czerwony, pełny 
lifting, garażowany, po remoncie, stan b. dobry, - .3.100 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-64-49
FIAT 126p, 1991/92 r., 68 tys. km, 650 ccm, czerwony, tylna 
szyba ogrzewana, dmuchawa, stan dobry, • 1.900 zł. Wał
brzych, tel. 074/848-34-15
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 650 ccm, biały, oryg. lakier, bez 
wypadku, II właściciel, po remoncie układu kierowniczego, 
dmuchawa, alternator, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, stan 
b. dobry. - 2.650 zł. Wrocław, tel. 071/357-69-81 po godz. 20, 
0607/82-97-45
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, benzyna, biały, pełny lifting, fo
tele Recaro, nowe opony, stan techn. b. dobry, - 3.700 zł. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-92-99 
FIAT 126p, 1992 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, atrakcyjny wygląd, ospoilerowany, po przeglądzie, al
ternator, lotnicze fotele, - 3.500 zł. Bolesławiec, tel. 0607/ 
13-78-83
FIAT 126p, 1992 r., 56 tys. km, czerwony, bez wypadku, oryg. 
lakier, tylne szyby uchylane, nadkola, bogata wersja, konser
wacja, pełny lifting, układ listwowy, - 3.350 zł. Grodków, tel. 
0604/09-15-64, woj. opolskie
FIAT 126p FL, 1992 r., 65 tys. km, 650 ccm, czerwony, szero
kie zderzaki, lotnicze fotele, atrakc. wygląd, • 3.500 zł. Jawor, 
tel. 076/870-17-54,0607/21-24-36 
FIAT 126p, 1992 r., 67 tys. km, 652 ccm, biały, stan b. dobry, 
lotnicze fotele, przegląd do 03.2002 r., nowy akumulator, RO 
+ głośniki, kpi. opon letnich i zimowych, • 3.400 zł. Jedlina 
Zdrój, tel. 0608/49-00-17
FIAT 126p, 1992 r., 82 tys. km, 650 ccm, czerwony, «tan do
bry, - 2.500 zł. Kamienna Góra, tel. 075/741-21-71 
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, zielony, nowe opony, plastiko
we nadkola, dodatkowe światło .stop', lotnicze.fotele, RO, 
zadbany, stan dobry, • 3.500 zł. Kłodzko, tel. 074/868-74-17 
FIAT 126p FL, 1992 r„ żółty, - 2.Ó00 zł. Mysłakowice, tel. 075/ 
713-15-87,0603/80-47-26
FIAT 126p, 1992 r., niebieski metalic, - 3.600 zł lub zamienię 
na Forda Escorta. 'Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 0605/
83-78-18
FIAT 126p, 1992 r., 72 tys. km, 650 ccm, zielony, stan b. do
bry, - 3.500 zł. Syców, tel. 062/78546-89 
FIAT 126p FL, 1992 r., 92 tys. km, 650 ccm, biały, II właści; 
ciel, pełny lifting, stan dobry, - 3.000 zł, Wałbrzych, tel. 074'/ 
846-31-51 .
FIAT 126p, 1992 r., 76 tys. km pełny lifting, - 2.900 zł. Wro
cław, tel, 07.1/352-22-79 po godz. 15 
FIAT 126p, T992 r., 69 tys.-km, 650 ccm, czerwony, przegląd 
do 05.2002 r., stan b. dobry, -.2.950 zł. Wrocław, tel. 071/
355-61-64,0609/27-51-36
FIAT 126p, 1992 r., 68 tys. km, 650 Ccm, czerwony, RO, na- 
wiewnica, pasy bezwł., tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry,
- 3.000 zł. Wrocław, tel. 0502/09-54-29
FIAT 126p, 1992/93 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, zapłon 
w stacyjce, alternator, nowa deska rozdzielcza, dmuchawa, 
ogrzew. szyby, lotnicze fotele, zadbany - 4.200 Zł lub zamie
nię na inny większy + dopłata, chętnie diesellub bus. Świdni
ca, tel. 074/64045*68,0609/40-20-97
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Kredyt sam ochodow y
• na zakup samochodów nowych i używanych
• maksymalna kwota kredytu do 100 000 zł.
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• 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
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Najbliższy Ci Bank

Bank  P o c z to w y  S .A .
S o lid n y  p a rtn e r f in a n so w y  od  1 9 9 0  roku .
Oddział Okręgowy we Wrocławiu, ul. Krasińskiego 1, 
tel. 071 34 678 45, 34 678 52, 34 678 57.

czynne całą dobę

FIAT 126p FL, 1992/93 r., 650 ccm, benzyna, zielony, zadba
ny, I właściciel, stan dobry, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
848-11-28,0605/74-73-41
O  FIAT 126p, 1993 r., 52 tys. km, czerwony, stan 

dobry, • 3.200 zł (cena do ugodnienia).., tel. 065/ 
545-24-32,6606/62-87-95 01030061

FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, biały, pełny lifting, oryg. lakier, 
siedzenia lotnicze, przegląd do 03.2002 r., stan idealny, • 2.950 
zł. Bogtiszów-Gorce, tel. 074/844-25-56 
FIAT 126p, 1993 r., 49 tys. km, 650 ccm, czerwony, oznako
wany, lotnicze fotele, RO, tylna szyba ogrzewana, pasy bezwł., 
pasy z tyłu, nowy akumulator, 2 nowe opony, dmuchawa, stan 
b. dobry, zadbany, atrakc. wygląd, - 4.300 zł. Bralin, tel. 062/ 
781-27-35 g
FIAT 126p, 1993 r., zielony, nowe opony, tylne szyby uchyla
ne, stan b. dobry, - 3.300 zł. Brzeg, teł. 077/416-10-95,0604/ 
82-79-82
FIAT 126p FL, 1993 r., 28 tys. km, 650 ccm, zielony, garażo
wany, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, bez 
wypadku, przegląd do 03.2002 r., stan b. dobry, • 3.900 zł. 
Kobierzyce, tel. 071/311-85-46 
FIAT 126p, 1993 r., 52 tys. km, 650 ccm, biały, II właściciel, 
garażowany, bez wypadku, oryg. lakier, akumulator na gwa
rancji, stan teęhn. b. dobry, - 3.500 zł. Lubin, tel. 076/846-06-29- 
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie kapital
nym silnika, nadkola, kpi. foteli z zagłówkami, RM, pełny li
fting, stan b. dobry, - 3.300 zł. Nysa, woj. opolskie, tel. 077/ 
431-25-68,0606/50-04-52 .
FIAT 126p, 1993 r., 42 tys. km, turkusowy, garażowany, I wła
ściciel, uchylne tylne szyby, zadbany, - 4.000 zł. Ostrzeszów, 
tel. 062/730-48-54 . %
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, biały, nowe opony H4, nowy 
zbiornik paliwa, siedzenia z zagłówkami, szeroka deska, nowy 
rozrusznik, po wymianie łańcuszka rozrządu, światłą do jaz
dy dziennej, zarejestrowany, wszystkie opłaty uiszczone, stan 
b. dobry, - 4.000 zł lub zamienię na Skodę 120. Wrocław, tel. 
071/315-23-68,0609/24-56-17 
FIAT 126p FL, 1993 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, pasy z tyłu, tylne 
szyby uchylane, pasy bezwł., nadkola, rozkł. siedzenia, za
płon w stacyjce, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0608/18-83-86 
FIAT 126p, 1993 r., biały, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
70-50-71
FIAT 126p FL, 1993/94 r., 650 ccm, czerwony, oznakowany, I 
właściciel, garażowany, blokada kół, przegląd, Stan idealny, •
3.400 zł.. Nysa, tel. 077/448-37-57,0604/09-16-43 
FIAT 126p, 1994 r., 650. ccm, turkusowy, - 3.500 zł. Leszno, 
tel. 065/526-22-43
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm, czerwony, zawieszenie do ma
łych poprawek, stan dobry, -1.100 zł lub zamienię na inny, do
8.000 zł. Głogów, tel. 0603/10-59-18 
FIAT 126p EL, 1994 r., 61 tys. km, 650 ccm, niebieski, dmu
chawa, tylna szyba ogrzewana, nowe opony, stan techn. b. 
dobry, - 4.200 zł. Paczków, tel. 077/431-71-57 
FIAT 126p, 1994 r., 67 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
zadbany, garażowany, konserwacja, stan dobry, nowy aku
mulator, nadkola, żarówki K4, • 3.800 zł. Prószków, tel. 077/ 
464-82-06
FIAT 126p FL, 1994 r., 60 tys. km, 650 ccm, turkusowy, RO,

pokrowce, nowe opony, oryg. lakier, pasy tylne, garażowany, 
blokada zapłonu, konserwacja, dmuchawa, bez wypadku, stan 
b. dobry, - 3.750 zł. Starowice, gm. Otmuchów, tel. 0605/ 
29-58-24
FIAT 126p EL, 1994 r., 50 tys. km do poprawek lakierniczych, 
stan dobry. - 4.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-26-97 
FIAT 126p, 1994 r., 41 tyś. km, turkusowy, alarm, nadkola, 
tylna szyba ogrzewana, kubełkowe fotele, dmuchawa, ozna
kowany, tylne szyby uchylne, stan b. dobry, - 4.600 zł. Wro- 
cław, tel. 071/789-49-22,324-38-49 do godz. 15 
FIAT 126p, 1994 r., czerwony, alarm, dmuchawa, nowe opo
ny+2 zimowe, II właściciel, oznakowany, atrakc. wygląd, kpi. 
dokumentacja, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 0600/14-59-37 
FIAT 126p, 1994 r., 71 tys. km, 650 ccm, niebieski, dmucha
wa, lotnicze fotele, RO, II właściciel, nowy akumulator, 3 .stop", 
halogeny, przegląd do 11.2001 r, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
29-77-20
FIAT 126p EL, 1994/95 r., 650 ccm, biały, pełny lifting, nowe 

" opony i akumulator, materiałowa tapicerka, rozkł. fotele, tylne 
szyby uchylane, - 3.700 zł. Strzelin, tel. 071/796-22-54,0608/ 
40-49-78
FIAT 126p, 1994/95 r.,-61 tys. km, 650 fccm, benzyna, czer
wony, blok. skrzyni biegów, stan b. dobry, pasy bezwł., gara
żowany, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, nadkola -
4.800 zł. Świdnica, tel. 0502/17-57-86 
FIAT 126p EL, 1994/95 r., 58 tys. km, 652 ccm, biały, pasy 
bezwładnościowe, blokadaskrzyni biegów, tylna szyba ogrze
wana, alarm, zapłon w stacyjce, RO, aktualny przegląd, za
dbany, - 4.300 zł. Wrocław, teł. 071/349-26-68 
FIAT 126p EL, 1995 r., 44 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan 
techn. idealny, I właściciel, garażowany, oryg. lakier, faktura 
zakupu z polmozbytu, - 5.200 zł. Wałbrzych, teL 074/844-27-80 
FIAT 126p, 1995 r., 45 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, pasy tylne, nadkola, pasy 
bezwł., nowe opony, garażowany, przegląd do 05.2002 r., lot
nicze fotele, - 4.700 zł. Borów, woj. wrocławskie, tel. 0608/
18-83-86
FIAT 126p EL, 1995 r., 68 tys*, km, 650 ccm, zielony, dmucha
wa, oznakowany, konserwacja, bez korozji, stan lakieru ide
alny, - 5.000 zł lub zamienię na inny, rozbity. Jelenia Góra, tel. 
0608/01-88-47
FIAT 126p, 1995 r., 60 tys. km, czerwony, nowy akumulator* 
(gwarancja) i tłumik, stan b. dobry, - 4.400 zł. Legnica, tel. 
0606/34-64-77, 076/866-10-95 
FIAT 126p EL, 1995 r., 72 tys. km, 652 ccm, zielony, stan do
bry, - 3.800 zł. Lubiatów, tel. 077/431-47-02,0606/85-18-56 
FIAT 126p EL, 1995 f., 51 tys. km, 650 ccm, czerwony,"oryg. 
lakier, I właściciel, kpi. dokumentacja, pełny lifting, - 4.900 zł 
lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-27-29,074/843-97-99 
FIAT 126p FL SKŁADAK, 1995 r., 66 tys. km. 650 ccm, czer
wony, z nowych części, stan techn. b. dobry, - 2.000 zł. Wro
cławie!. 071/349-26-17, 0603/77-91-60 
FIAT 126p EL, 1995 r., 40 tys. km, 650 ccm. zielony, I właści
ciel,'faktura zakupu, książka serwisowa, stan idealny, bez 
wypadku, nadkola, dmuchawa, szyba ogrzewana, lotnicze 
fotele, nowy akumulator,alarm, -nowe amortyzatory, oznako
wany, - 5.100 zł. Wrocław," tel. 780-85-86 .
FIAT 126p EL, 1995 r., 62 tys. Mm, 650 ccm, czerwony, stan b.
dobry, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p EL, 1995/96 r., 59 tys. km, 650 ccm, morska zie

leń, halogeny, tylne pasy, nadkola, pokrowce, bez wypadku, 
RO i 4 głośniki, ważny przegląd, - 4.900 zł. Chojnów, tel. 076/
818-17-60
FIAT 126p, 1995/96 r» 56 tys. km, 652 ccm, zielony, oryg. 
lakier, bez wypadku, rozkł. siedzenia, pasy bezwł., pełny li
fting, RO, garażowany, atrakc. wygląd, stan idealny, - 4.800 
zł. Paczków, tel. 0602/89-86-77 ,
FIAT 126p EL, 1995/96 r., 67 tys. km, 650 ccm, zielony, stan 
b. dobry, I właściciel, książka serwisowa, plastikowe nadko
la, konserwacja, - 4.000 zł. Strzelin,.tel. 071/392-22-80,0607/ 
82-88-62
FIAT 126p EL, 1995/96 r., 42 tys. km, 650 ccni, zielony, 
Mul-T-Lock, dmuchawa, opony zimowe, - 5.100 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/664-94-43
FIAT 126p, 1996 r., 40 tys. km, 650 ccm, niebieski, najbogat
sza wersja, garażowany, stan b. dobry, - 6.000 zł. Leszno, tel. 
065/573-12-67,0605/37-22-48 
FIAT 126p EL, 1996 r., 36 tys. km, 650 ccm, biały, plastikowe 
nadkola, garażowany, konserwacja, przegląd do 04.2002 r., 
RM, faktura zakupu z Polmozbytu, bez rdzy, stan b. dobry, 
tylna szyba ogrzewana • 4.900 zł. Świdnica, tel. 0607/83-08-06 
FIAT 126p EL, 1996 r., 650 ccm, czerwony, zadbany, lotnicze 
fotele, alarm, RM, nowe opony, po przeglądzie, tylne szyby 
uchylane, stan b. dobry, - 5.200 zł. Złoty Stok, tel. 074/ 
817-50-82,0603/76-55-88
FIAT 126p EL, 1996 r., 49 tys. km, 650 ccm, zielony, garażo
wany, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, fotele Recaro, pla
stikowe nadkola, nowy akumulator, centr. zamek, zadbany, •
5.700 źł. Bukowiće, gm- Krośnice, ul. Jesionowa 58, woj. wro

cławskie
FIAT 126p EL, 1996 r„ 650 ccm, czerwony, immobilizer, po
krowce, oznakowany, tylne szyby uchylane, dmuchawa, fak- 

v- tura zakupu, kupiony w salonie, garażowany, stan b. dobry, • 
6:300 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0607/55-36-75 
FIAT 126p EL,'1996 r., 49 tys. km, biały, garażowany, - 4.900 
zł. Lubawka, tel. 0603/22-64-11,0603M7-19-43 
FIAT 126pEL, 1996 r., 42 tys. km, 650 ccm, zielony, garażo
wany, blokada biegów, wentylator, zagłówki, techn. sprawny, 
nadkola, tylna szyba ogrzewana, - 5.700 zł. Lwówek śląski, 
tel. 075/782-37-01 .
FIAT 126p el, 1996 r., Celony, rozkł. siedzenia, zagłówki, ta
picerka w kolorze nadwozia, konserwacja, ważny przegląd, 
dmuchawa, stan b. dobry, - 5.100 zł. Otmuchów, tel. 0600/
16-57-08 •
FIAT 126p, 1996 r., 50 tys. km, 650 ccm, niebieski, RO + gło
śniki, nadkola, tylna szyoa ogrzewana, tylne szyby uchylane, 
dmuchawa, rózkł. siedzenia, przegląd do 04.2002 r., nowy 
akumulator, zadbany, stan b. dobry, - 6.200 zł. Pieńsk, tel. 
075/778-51-56 po godz. 19,0606/75-34-07.
FIAT 126p, 1996 r., 52 tys: km, 650 ccm, jasnogranatowy, 
alarm, ciemne szyby, lotnicze fotele, nowe opony, dodatkowe 
światło .stop', zadbany, stan dobry, - 5.600 zł. Syców, tel. 062/ 
785-41t84
FIAT 126p el, 1996 r., 75 tys. km, 650 ccm, żółty, atrakc. wy
gląd, nowe opony, < 5.200 zł. Świdnica, tel. 074/853-31-10 
FIAT 126p EL, 1996 r., 42 tys. km, 652 ccm, ciemnoniebieski, 
I,właściciel, bez wypadku, serwisowany, konserwacja, roz
kładane siedzenia, tylna szyba ogrzewana, zadbany, stan 
techn: b. dobry, - 5.500 zł. Wrocłaŵ  tel. 071/327-39-64 do 
godz. 14,071/788-74-92 po godz. 15
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Wrocław, ul. Świdnicka 39, III p , tel. 344-16-76,341-07-47

KREDYTY SAMOCHODOWE 
auto za 23.000 pln rata 364,35 pln*
Atrakcyjne kredyty mieszkaniowe od 6,51%

•  do 100% wartości pojazdu nowego
• okres kredytowania do 9 lat
•  kredyty mieszkaniowe do 20 lat 

V  • bez pierwszej wpłaty

8,51% W SKALI ROKU!!
*  s zc z e g ó ło w y c h  inform acji u d z ie lą  P a ń s tw u  p ra c o w n ic y  firm y P o IC re d it
FIAT 126p el, 1996 r„ 48 tys. km, 650 ccm, zielony, nowy 
akumulator, nowe opony, stan b. dobry, - 5.300 zl. Wrocław, 
tel. 0604/51-08-03
FIAT 126p EL, 1996 r., 32 tys. km, 650 ccm, czerwony, I wła
ściciel, z Polmozbytu, oznakowany, alarm, nowy akumulator, 
bez wypadku, lotnicze fotele, - 4.950 zł lub raty przez komis. 
Wrocław, tel. 071/372-95-45,0606/21-01-20 
FIAT 126p, 1996 r., 27 tys. km, 650 ccm, czerwony, zadbany, 
I właściciel, stan b. dobry, • 5.800 zł. Zielona Góra, tel. 0603/ 
44-64-28
FIAT 126p, 1996/97 r., 650 ccm, kolor morski, stan b. dobry, I 
właściciel, bez wypadku, wersja eksportowa, obicia drzwi w 
kolorze siedzeń, zadbany, nadkola, garażowany, • 5.600 zł. 
Lubiąż, tel. 071/389-75-97,0603/59-73-81 
FIAT 126p, 1996/97 r., 28 tys. km, 650 ccm, żółty, I właściciel, 
tylne szyby uchylane, elektrowentylator, RM, - 5.900 zł lub 
zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-10,0608/03-49-43 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 34 tys. km, 650 ccm, wrzosowy, bez 
wypadku, faktura zakupu, I właściciel, nowe opony, ząbezp. 
przed kradzieżą, zabezp. antykorozyjne, - 5.900 zł. Oława, 
tel. 071/313-44-29
FIAT 126p EL, 1997 r., 35 tys. km, 650 ccm, czerwony, - 5.500 
zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/463-82-88,0604/07-63-83 
FIAT 126p el, 1997 r., 38 tys. km, 650 ccm, zielony, uchylne 
tylne szyby, konserwacja, nadkola, RM + głośniki, zabezp. 
antykradzieżowe, stan b. dobry, zadbany - 6.400 zł lub za
mienię na Poloneza od 94 r. Wrocław, tel. 0608/65-93-56 
FIAT 126p, 1997 r., 32 tys. km, niebieski, katalizator, oprzy
rządowanie inwalidzkie (hamulec, sprzęgło, gaz), garażowa
ny, stan b. dobry, - 8.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-97-34 
rano i wieczorem
FIAT 126p ELX, 1997 r., 47 tys. km, 650 ccm, wrzosowy, ga
rażowany, tylna szyba ogrzewana, plastikowe nadkola, rozkł. 
siedzenia z zagłówkami, tylne szyby uchylane, zabezpiecze
nie przed kradzieżą, stan techn. b. dobry, - 5.900 zł lub za
mienię na starszego Fiata 126p. Kąty Wr., tel. 071/311-8546 
FIAT 126p SX, 1997 r., 45 tys. km, pomarańczowy, immobili
zer, RO Pioneer, bagażnik, tylne szyby uchylane, tapicerka z 
materiału, zadbany, I właściciel, • 6.300 zł. Wrocław, tel. 071/ 
373-83-71 po godz. 17,0601/31-30-38 
FIAT 126p ELX, 1997/98 r., 42 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
bez wypadku, oryg. lakier, stan b. dobry, - 5.900 zł. Lubiąż, 
tel. 071/389-75-97,0603/59-73-81 
FlAT 126p ELX, 1998 r., 50 tys. km, 650 ccm, ciemnoniebie
ski, I właściciel, garażowany, bez wypadku, pełne wyposaże
nie, immobilizer, - 7.200 zł: Wrocław, tel. 071/349-17-10 
FIAT 126p ELX, 1998 r., 36 tys. km, 650 ccm, granatowy, ga
rażowany, nadkola, bogata wersja, stan techn. b. dobry, - 6.500 
zł: Droszów, tel. 071/387-18-91,071/3t0-36-04 
FIAT 126p ELX, 1998 r., 43 tys. km, 650 ccm, granatowy, blo
kada skrzyni biegów, centr. zamek, npwe opony, plastikowe 
nadkola, - 7.500 zł. Oława, tel. 0503/86-39-08 
FIAT 126p elx, 1998 r., 30 tys. km, 650 ccm, granatowy, bez 
wypadku, alarm, Mul-T-Lock, katalizator, konserwacja, naj
bogatsza wersja, przegląd do 02.2003 r., zadbany, • 7.100 zł. 
Wrocław, tel. 071/336-32-92
FIAT 126p, 1998 r., 35 tys. km, 650 ccm, czerwony, I właści

ciel, oryg. lakier, tylne szyby uchylane, stan b. dobry, - 6.500
zł. Otmuchów, tel. 077/431-24-16,0602/30-16-93
FIAT 126p ELX, 1998 r., 15 tys. km, zielony, I właściciel,
wszystkie dodatki, garażowany, - 7.250 zł. Środa Śląska, tel.
071/317-28-83,0601/15-10-83
FIAT 126p elx, 1998 r., 60 tys. km, 650 ccm, granatowy, bez
wypadku, stan b. dobry, - 6.700 zł. Twardogóra, tel. 071/
315-94-80
FIAT 126p ELX, 1998 r., 41 tys. km, 650 ccm, czerwony, za
dbany, I właściciel, tylna szyba ogrzewana, boczne szyby 
uchylne, dmuchawa, katalizator, przegląd do 2003 r., RO Pio
neer, 4 x 22 W + głośniki, garażowany, stan idealny, bez wy
padku, alarm, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-97-42 
FIAT 126p elx, 1998 r., 35 tys. km, 650 ccm, zielony, oryginal
ny lakier, katalizator, bez wypadku, I właściciel, właściciel nie
palący, serwisowany, tylne szyby uchylane, dmuchawa, tylna 
szyba ogrzewana, welurowa tapicerka, nadkola, konserwa
cja, garażowany, stan idealny, - 7.100 zł. Złotoryja, tel. 076/
877-53-31
FIAT 126p TOWN, 1998/99 r., 33 tys. km, 650 ccm, zielony, 
przegląd do 12.2001 r., katalizator, nadkola, konserwacja, RO, 
wymieniony olej i łańcuch rozrządu, • 7.900 zł lub zamienię 
na Poloneza Caro, inst. gazowa, po 94 r.. Lubań, tel. 075/
646-28-22 .
FIAT 126p ELX, 1998/99 r., 36 tys. km, 650 ccm, ciemnozie
lony, (właściciel, faktura zakupu, nowe opony i akumulator, 
immobilizer, stan b. dobry, • 7.000 zł. Oława, tel. 071/ 
303-8241,0603/27-69-79
FIAT 126p ELX, 1998/99 r., 15 tys. km, czerwony, immobili
zer, faktura zakupu, książka serwisowa, stan idealny, konser
wacja, • 7.400 zł. Rawicz, tel. 065/546-47-58 
FIAT 126p EL TOWN, 1999 r., 5 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
najbogatsza wersja, centr. zamek + pilot, stan idealny, - 9.100 
zł. Bukowice, gm. Milicz, tel. 071/384-50-76,0606/70-51-17

FIAT 126p, 1999 r., 18 tys. km, pomarańczowy, immobilizer, 
dmuchawa, konserwacja, stan idealny, • 7.500 zł. Grabów, 
tel. 062/730-61-82
FIAT 126p, 1999 r., 29 tys. km, 650 ccm, czerwony, alarm, 
katalizator, tylna szyba ogrzewana, oznakowany, opony zi
mowe - 8.100 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento, 900 ccm, 
rok prod. 1997/98, z dopłatą. Kowary, tel. 0601/54-02-83 
FIAT 126p ELX TOWN, 1999 r., 38 tys. km. 650 ccm, zielony, 
tylne szyby uchylane, lotnicze fotele, zagłówki tylne, blokada 
skrzyni biegów, katalizator, ciemne szyby, owiewki, stan b. 
dobiy. - 6.900 zł (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-51-58, 
0606/7241-52 1
FIAT 126p TOWN, 1999 r., 24 tys. km, 650 ccm, zielony, im
mobilizer, oznakowany, I właściciel, garażowany, serwisowa
ny w ASO, konserwacja, RO + głośniki, stan b. dobry, - 8.500 
zł. Lubawka, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/7741-39 
FIAT 126p TOWN, 1999 r., 26 tys. km, 650 ccm, niebieski, 
oryg. lakier, 4 zagłówki, konserwacja, garażowany, rozkłada
ne fotele, stan b. dobry, - 7.200 zł lub zamienię na motocykl 
„ścigacz". Syców, tel. 062/785-62-94,0503/86-23-18 
FIAT 126p ELX TOWN, 1999 r., 18 tys. km, 650 ccm, niebie
ski, alarm, uchylne tylne szyby, dmuchawa, 4 zagłówki, bez 
wypadku, garażowany, - 7.900 zł. Trzebnica, tel. 071/ 
387-19-57,0602/30-11-80
FIAT 126p ELX, 1999 r., 6 tys. km, 650 ccm, czerwony, tylne 

. szyby uchylane, lotnicze fotele, centr. zamek + pilot, kataliza
tor, immobilizer, alarm w kluczu, nadkola, konserwacja, gara
żowany, pasy z tyłu, oznakowany, - 6.500 zł. Wambierzyce, 
tel. 074/871-91-21
FIAT 126p, 1999/00 r., pomarańczowy, 4 zagłówki, 4 nadko
la, • 7.600 zł. Opole, tel. 0502/31-85-55 
FIAT 126p, 2000 r., 12 tys. km serwisowany, • 9.500 zł. Głu
szyca, woj. wałbrzyskie, tel. 0501/21-5145.
FIAT 126p TOWN, 2000 r., 7 tys. km, 650 ccm, benzyna, zie
lony, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, garażo
wany, zadbany, stan b. dobry, RO Pioneer, pokrowce, -10.000 
zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-34-70 
FIAT 126p elx TOWN, 2000 r., 19 tys. km, 650 ccm, granato
wy, bez wypadku, pełna dokumentacja, karta pojazdu, kupio
ny w salonie, zagłówki i pasy z tyłu, katalizator, stan b. dobry, 
garażowany, kierowca niepalący, zadbany, - 10.500 zł lub 
zamienię na droższy z dopłatą. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 127,1974 r. kpi. dokumentacja, zarejestrowany, po la
kierowaniu, - 600 zł. Gorzów Śl., tel. 034/35946-26 
FIAT 127,1978 r., 1050 ccm, benzyna, cżerwony, 3-drzwio
wy, tylne szyby uchylane, RO, rozkł. siedzenia, - 1.200 zł. 
Bukowice, tel. 0603/32-61-81
FIAT 127, 1980 r., 58 tys. km, 1000 ccm, granatowy, nowy 
akumulator, w ciągłej eksploatacji, RO, stan dobry, - 680 zł.. 
Trzebnica, tel. 071/387-23-88
FIAT 127,1985 r., 5 tys. km, 900 ccm, benzyna, czerwony, 
ubezpieczony, przegląd do 10.2001 r., 3-drzwiowy, tylna szy
ba ogrzewana, z wycieraczką dzielone tylne siedzenia, sze
rokie zderzaki, RO + głośniki, części zapasowe, - 2.500 zł lub 
zamienię na inny, poj. do 1.200 ccm. Wałbrzych, tel. 074/ 
880-91-66
FIAT 128 SPORT, 1972 r., 1300 ccm, niebieski metalic, po

remoncie kapitalnym silnika (200 km), stan nadwozia b. do
bry, przegląd do 01.2002 r., ekonomiczny, sportowa sylwet
ka, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 345-63-80 
FIAT 131 MIRAFIORI, 1980 r., 380 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony, po lakierowaniu, stan blacharki techn. b. dobry, w 
ciągłej eksploatacji, - 800 zł. Nowogrodziec, woj. jeleniogór
skie, tel. 0502/20-66-10
FIAT 131,1984/85 r:, 130 tys. km, 1600 ccm, DOHC, srebrny 
metalic, inst. gazowa, po remoncie silnika, przyciemniane el. 
otw. szyby, centr. zamek, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, 
nowy akumulator, stan dobry, - 1.800 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 0607/73-36-98,071/315-23-73 po godz.16 
FIAT 132 ARGENTA, 1982 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, aluminiowe felgi, RM, el. otwierane szyby, regulowa
na kierownica i lusterka, 5-biegowy, pokrowce, centralny za
mek, nowe łożyska, po remoncie zawieszenia, garażowany, 
stan dobry, oryginalny lakier, • 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
755-88-64
FIAT 132 ARGENTA, 1984 r., 130 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, do ma
łych poprawek blacharsko-iakierniczych lub zamienię na inny, 
uszkodzony. Brzeg, tel. 077/411-96-32,0600/61-78-86 
FIAT BARCHETTA CABRIO, 1996 r., 57 tys. km, 1700 ccm, 
niebieski, I właściciel, bez wypadku, el. wysuwana antena, 
stan b. dobry, • 47.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-79-24 
FIAT BARCHETTA CABRIO, 1997 r„ 44 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, 16V, perłowoczamy, sprowadzony w całości, boga
te wyposażenie, skóra, -.37.000 zł. Góra Śl., tel. 065/
543-38-69,0607/28-73-01
FIAT BRAVA, 1995 r., 102 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, garażowany, za
dbany, I rejestracja w 1996 r. - 24.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
351-15-65
FIAT BRAVA, 1996 r., 1600 ccm, 16V, bordowy metalic, wspo

maganie, 2 pod. powietrzne, radio, - 21.900 zł (możliwe raty 
przez komis). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
FIAT BRAVA SX, 1996 r., 51 tys. km, 1600 ccm, 16V, jasno
złoty metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, radio, centr. za
mek, blokada skrzyni biegów, alarm, kupiony w salonie, bez 
wypadku, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 071/333-96-28 pó godz. 20, 
0601/73-29-06
FIAT BRAVA, 1996 r., 53 tys. km, 1400 ccm, 12V, perłowo- 
niebieśki, wspomaganie, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, re
guł. fotel kierowcy, reg. kierownica, poduszka pow., centr. 
zamek, immobilizer, 5-drzwiowy, RM, garażowany, I właści
ciel, zderzaki w kolorze nadwozia, • 21.500 zł lub zamienię 
na diesla, z dopłatą Strzelin, tel. 0602/50-50-31 
FIAT BRAVA, 1996 r., 92 tys. km, 1600 ccm, 16V, wrzosowy, 
ABS, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, dzielona tylna kanapa, alum. felgi, reg. kierownica, RO, 
stan b. dobry, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 0501/5048-82 
O  FIAT BRAVA LSI, 1996/97 r„ 70 tys. km, 1400 ccm, 

12V, seledynowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, wspo
maganie, SRS, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
szyberdach, RO + RDS ♦ 6 głośników, reg. kie
rownica, zderzaki lakierowane, I właściciel, spro
wadź. w całości, zadbany, właściciel niepalący, 
garażowany, oszczędny, kpi. dokumentacja cen
tralny zamek + pilot, alarm, oznakowany, este
tyczny. wygląd - 17.950 zł, możliwa zamiana. 
Wałbrzych, tel. 074/841-03-31, 0604/83-74-39 
84016311

FIAT BRAVA, 1997 r., 85 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, radio, stan techn. 
b. dobry, • 26.900 zł. Leszno, tel. 065/529-73-06, 0601/
78-72-75
FIAT BRAVA SX, 1997 r., 116 tys. km, 1400 ccm, 12V, jasny 
metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, poduszka pow., centr. 
zamek + alarm, radio, reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, •
22.900 zł. Wrocław, tel. 071/310-70-45 po godz. 17, 0607/ 
7146-68
O  FIAT BRAVA, 1997 r., 1400 ccm, czerwony meta

lic, poduszka pow., centr. zamek, immobilizer, RM 
stereo, i właściciel, kupiony w salonie w Polsce, 
serwisowany, welurowa tapicerka, stan idealny, 
• 23.900 zł. „AUTO-PLUS”, Wałbrzych, tel. 074/ 
666-60-50, 0601 /85-15-55 01030391

FIAT BRAVA, 1997 r., 1600 ćcm, 16V, kolor grafitowy meta
lic, wspomaganie, el. otw. szyby, poduszka powietrzna, RO, •
18.500 zł. Leszno, tel. 0601/78-72-82 
FIAT BRAVA, 1997 r., 88 tys. km, 1581 ccm, benzyna, szary 
metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, im
mobilizer, centr. zamek, reg. kierownica, w kraju od 1998 r., II 
właściciel, RO, - 23.000 zl lub zamienię na Opla Astrę kombi, 
inny, do 15.000 zł. Lubin, tel. 076/749-55-53 
FIAT BRAVA, 1997 r„ 86 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordowy 
metalic, serwisowany, kupiony w salonie, wspomaganie kier., 
el. otwierane szyby, alarm, • 23.000 zł. Otyń, woj. zielonogór
skie, tel. 0606/76-10-90
O  FIAT BRAVA, 1998 r., 1600 ccm, niebieski meta

lic, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I 
właściciel, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
zamek, RM stereo, alarm, immobilizer, stan ide
alny, • 25.900 zł. „AUTO-PLUS", Wałbrzych, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01030451

FIAT BRAVA, 1998 r., 32 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
wspomaganie kier., poduszka pow., centr. zamek, el. otw. szy
by, reg. kierownica, fotele przednie, dzielone tylne siedzenia, 
RO, immobilizer, garażowany, I właściciel, - 26.500 zł. Milicz, 
tel. 071/383-04-84,0605/53-08-97 
FIAT BRAVA SX, 1998 r., 80 tys. km, 1400 ccm, zielony me
talic, centr. zamek, wspomaganie kier., RO, książka serwiso
wa, pod. powietrzna, immobilizer, el. otw. szyby, blokada skrzy
ni biegów, garażowany, • 24.000 zł. Nowy Las, gm. Głuchoła
zy, tel. 0602/13-96-75
FIAT BRAVA, 1998 r., 85 tys. km, 1400 ccm, benzyna, fioleto
wy metalic, alarm, kupiony w salonie, - 25.500 zł. Wieluń, tel. 
0601/32-50-61
FIAT BRAVA HSX, 1999 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, błękit
ny metalic, kupiony w.salonie, I właściciel, serwisowany, po
duszki pow., el. otw. szyby, ćentr. zamek, alarm, halogeny, 
immobilizer, alum. felgi 15", nowe opony, RM + CD, stan ide
alny, - 27.900 zl lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 
076/854-78-08,0602/36-07-03 
FIAT BRAVA, 1999 r.,'73 tys. km, 1900 ccm, TD, jasnomor- 
skozielony, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, el. otw. szy
berdach, wspomaganie, 'radioodtwarzacz oryginalny, centr. 
zamek, - 29.000 zł lub zamiana na tańszy. Kalisz, tel. 062/
760-19-13, 0602/48-27-49
FIAT BRAVO, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, złoty metalic, 
kupiony w salonie, alum. felgi, centr.-zamek + pilot, wspoma
ganie, el. otw. szyby, nowe amortyzatory, opony i pasek roz
rządu, - 21.006 zł. Kalisz, tel. 0607/17-15-00 
FIAT BRAVO, 1997 r.. 79 tys. km, 1900 ccm, TDi 2 pod. po
wietrzne, klimatyzacja, el. reg. fotele, el. reg. lusterka, ABS, 
wspomaganie, zadbany, biały welur, I właściciel w Polsce, -
32.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-91-86,0601/72-56-81 
FIAT BRAVO, 1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebieski 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, immobilizer, I właści
ciel, kupiony w salonie, - 24.000 zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/ 
461-22-27,0602/55-38-50

FIAT BRAVO, 1998 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 12V, fioletowy 
metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie,;ABS, szyberdach, 
- 23.200 zl. Lwówek Śląski, lei. 075/782-27-75,0603/61-27-74 
FIAT BRAVO GT, 1998 r., 58 tys. km, 1900 ccm, TDI, czarny, 
100 KM, klimatyzacja, pod. powietrzna, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, immobilizer, reg. kierownica, haloge
ny, oznakowany, RO z RDS, - 28.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
734-26-30, 0606/23-14-59
FIAT BRAVO, 1998 r., 52 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, el. reguł, luster
ka, el. otwierane szyby, RM, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, - 22.000 zł. Krobia, tel. 065/571-22-88,0607/38-00-40 
FIAT BRAVO, 1998/99 r., 14 tys. km, 1200 ccm, granatowy, 
ABS, elektryka, stan b. dobry, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 0502/
26-27-37
FIAT CINOUECENTO. 1991 r., 82 tys. km, 900 ccm, biały, 
stan dobry, - 9.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-89-41 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm,'benzyna, niebieski, 
RM, stan b. dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/787-44-01, 
0502/67-51-76
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 903 ccm, niebieski, centr. za
mek, alarm + pilot, konsola, zegar, garażowany, II właściciel, 
halogeny, zadbany, - 8.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0601/
15-54-86
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, biały, stan dobry, •
6.500 zł. Gajków, gm. Czernica, tel. 071/318-52-66, 0603/ 
3442-31
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 69 tys. km, 704 ccm, biały, 
oryg. lakier, bez wypadku, garażowany, alarm + 2 piloty, szy
by atermiczne* tylne szyby uchylane, RO, el. zegar, nadkola, 
tylna szyba ogrzewana, z wycieraczką - 7.300 zł. Nysa, tel. 
077/431-25-68,0606/50-04-52 
FIAT CINOUECENTO. 1992 r., 700 ccm, niebieski, bez wy
padku, zegarek, listwy boczne, nowe opony, RO, tylna szyba

ogrzewana, blokada skrzyni biegów, zadbany, stan b. dobry, 
• 7.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. Starczówek, gm. Ziębi
ce, tel. 0604/65-71-42
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 90 tys. km, 900 ccm, turkuso
wy, uchylne tylne„szyby; zegar, bez korozji, atrakc. wygląd, -
8.800 zł lub zamienię na Fiata 126p lub Poloneza z inst. ga
zową. Wałbrzych, tel. 074/665-10-68 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 63 tys. km, 700 ccm, błękitny 
metalic, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/327-41-74 po godz. 22, 
0607/17-99-33
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 72 tys. km, 900 ccm, biały, 
mało używany, garażowany, przegląd do 02.2002 r., serwiso
wany, Mul-T-Lock, 5-biegowy, pełna konserwacja antykoro
zyjna, tylne szyby uchylne, zegar cyfrowy, możliwe raty, - 9.500 
zł. Wrocław, tel. 071/321-92-50,324-33-25 w godz. 7-15,0601/, 
7447-74
FIAT CINOUECENTO, 19̂ 2/93 r., 60 tys. km, 700 ccm, bor
dowy metalic, I właściciel, bez wypadku, oryg. lakier, zega
rek, tylne szyby uchylane, alarm + pilot, nowy akumulator, RM, 
stan idealny, - 7.300 zł. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 0604/
66-59-28.
FIAT CINOUECENTO. 1992/93 r., 70 tys. km, 899 ćcm, nie
bieski metalic, nowy akumulator i opony (gwarancja), wymie
nione zawieszenie przednie i tylne, nowe klocki hamulcowe, 
blokada skrzyni biegów, oznakowany, RO, nadkola, listwy 
boczne, dodatkowe światło „stop", konsola, tylne szyby uchy
lane, stan b. dobry, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 321-92-38 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 58 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalik, - 7.600 zł. Lubin, tel. 076/846-87-91 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 69 tys. km, 904 ccm, niebieski 
metalic, kpi! dokumentacja, bez wypadku, alarm, immobilizer, 
kpi. nowych opon, nowy akumulator, atermiczne szyby, tylne 
i boczne szyby uchylane, garażowany, dodatkowe światło 
.stop*, nadkola, • 9.300 zł. Nysa, tel. 077/431-25-68, 0606/ 
50:04-52
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 63 tys. km, 700 ccm, błękitny 
metalic. • 8.000 zł. Sobótka, tel. 0606/60-94-30 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r„ 80 tys. km, 899 ccm, biały, 
atermiczne szyby, tylne szyby uchylne, zegar, plastikowe nad
kola, kpi. kół zimowych, bez wypadku, stan b. dobry - 9.200 
zł. Wrocław, tel. 071/785-54-55 po godz.20,0605/32-00-11 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 76 tys. km, 900 ccm, turkuso
wy, faktura zakupu, bez wypadku, immobilizer, tylne szyby 
uchylane, zegarek, atermiczne szyby, nadkola, garażowany, 
stan b. dobry, -9.700 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-05,0607/
04-31-76
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 900 .ccm szyberdach, alarm,
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stan b. dobry, - 7.800 zl. Kobierzyce, tel. 071/311-19-67,0605/
68-58-85
FIAT CINOUECENTO, 1993 r„ 50 tys. km, 903 ccm, biały, 
oznakowany, kierowca niepalący, tylne szyby uchylne, blo
kada skrzyni biegów, nowe opony, - 8.300 zł. Lubin, tel. 0761 
749-07-24
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 73 tys. km. 700, niebieski 
metalic, alarm, RM, atermiczne szyby, tylne szyby uchylane, 
zegar, plastikowe nadkola, zadbany, po wymianie oleju i kloc
ków hamulcowych, stan techn. b. dobry, - 8.700 zł. Namy
słów, tel. 077/410-2446,0600/37-55-27 
FIAT CINOUECENTO. 1993 r., 69 tys. km, 904 ccm, niebieski 
metalic, bez wypadku, kpi. dokumentacja, bez korozji, immó- 
bilizer, Mul-T-Lock, szyby atermiczne, tylne szyby uchylane, 
dzielona kanapa, tylna szyba ogrzewana, zegar, nadkola, li
stwy boczne, zadbany, - 9.300 zł. Nysa, tel. 077/431-25-68, 
0606/50-04-52
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 704 ccm, czerwony, kpi. no
wych opon, atermiczne szyby, tylna szyba z wycieraczką bez 
wypadku, RM, nadkola, garażowany, stan b. dobry, - 7.800 zł. 
Nysa, tel. 077/431-25-68,0606/50-04-52 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 42 tys. km, 900 ccm, czerwo
ny, alarm, el. otw. szyby, szyberdach, et. zamek, - 7.400 zł. 
Opole, tel. 077/45541-13'
FIAT CINOUECENTO, 1993 r„ 66 tys. km, 704 ccm, benzy
na, czerWony, I właściciel, alarm, oznakowany, szyby ater
miczne, dzielona tylna kanapa, - 7.500 zł. Wrócław, tel. 071/ 
351 -34-67, 786-87-24
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 69 tys. km, 704 ccm, biały, 
alarm, blokada skrzyni biegów, bez wypadku, ważny prze
gląd, garażowany, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 0501/60-83-84 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 900 ccm, czerwony, bez wy
padku, kupiony w salonie, alarm + 2 piloty, tylne szyby uchy- 
iane, oznakowany, dzielona tylna kanapa, faktura zakupu, 
książka serwisowa, nadkola, stan b. dobry, • 8.900 zł możliwe 
raty lub zamienię na Fiata 126p. Zloty Stok, tel. 074/817-52-21, 
0604/17-92-85
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 61 tys. km. 704 ccm, czerwo
ny, I właściciel, garażowany, serwisowany, bez wypadku, pasy

bezwł., nadkola plastikowe, nowy akumulator, szyby atermicz
ne (tylne uchylne), przegląd do 05.2002 r., bez śladów koro
zji, blokada skrzyni biegów, stan idealny, RM, - 7.800 zł. Żmi
gród, tel. 0502/20-34-22
FIAT CINOUECENTO SX, 1993/94 r„ 115 tys. km. 900 ccm, 
czerwony, alarm, centr. zamek + pilot, kpi. dokumentacja, 
obrotomierz, zegar, RO, boczne szyby uchylne, 4 zagłówki, 
pokrowce, nadkola, garażowany, przegląd do 05.2002 r, -
10.500 zł. Radzików, tel. 071/393-97-04 
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r„ 46 tys. km, 700 ccm, czer
wony, I właściciel, alarm, radio, stan b. dobry, - 8.400 zł. Strze
lin, tel. 0606/81-07-20
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r., 36 tys, km, 899 ccm. nie
bieski, wyprodukowany w grudniu, bez wypadku, garażowa
ny, konserwacja, alarm, oznakowany, serwisowany, faktura 
zakupu, pełne wyposażenie, przebieg od nowości, zadbany, 
stan techn. idealny, • 10.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-34, 
0602/80-16-13
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r., 700 ccm, czerwony, nowe 
oleje i tłumiki, alarm ♦ pilot, garażowany, RM, - 8.300 zł lub 
zamienię na inny, może być Fiat 126p. Ścinawa, tel. 076/
843-67-04
FIAT CINOUECENTO. 1993/94 r., 102 tys. km, 700 ccm, ben
zyna, biały, bez wypadku, przegląd do 12.2001 r., zegarek, 
RO, szyberdach, oryg. alarm, odcięcie zapłonu, zadbany, stan 
b. dobry, nowe 2 opony, nowy akumulator i pompa paliwowa, 
- 7.500 zł. Wrocław, tel. 0604/2547-82,071/787-66-58 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 90 tys. km, 900 dcm, niebieski 
metalic, RM, zadbany, stan b. dobry, • 9.990 zł lub zamienię, 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 60 tys. km. 704 ccm, czerwo
ny, oryg. lakier, tylne szyby uchylane, alarm, stan b. dobry, -
8.400 zł. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 0608/53-99-78 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., cytrynowy, nowe sprzęgło, li

stwy boczne, RM Panasonic, bagażnik dachowy, pokrowce, 
zegar - 7.900 zł. Wrocław, tel. 07.1 /785-64-92 ^
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 46 tys. km, 700 ccm, czerwo- 
ny, RO ż panelem, bez wypadku, stan dobry, - 8.700 zł. Wro
cław, tel. 0502/12-58-57,071/789-93-67 po godz. 20 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
A00480 www.autogielda.com.pl)
FIAT CINOUECENTO, 1994 r.. 60 tyś. km, 700 ccm. czerwo
ny, w ciągłej eksploatacji, szyberdach, tylne szyby uchylane, 
blokada skrzyni biegów, nowy akumulator, stan dobry, - 9.500 
zł lub zamienię na Forda Fiestę, Escorta do 10.000 zł. Wro
cław, tel. 071/311-31-62,0607/11-61-61 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 70 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, zadbany, garażowany, RM, dodatkowe światło .stop”, 
przegląd do 04.2002 r., zegarek, oznakowany, stan b. dobry, 
bez wypadku, stan opon dobry, - 9.500 zl. Bartnica, tel. 074/ 
871-11-24
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 71 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, dzielona kanapa tylna, szyby tylne uchylne, garażo
wany, po przeglądzie, - 8.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/
832-0148
FIAT CINOUECENTO ED, 1994 r„ 80 tys. km, 700 ccm, nie
bieski metalic, oryg. lakier, zderzaki w kolorze nadwozia, szy
berdach, listwy boczne, obrotomierz, RO, zabezp. przed kra
dzieżą oznakowany, garażowany, stan b. dobry, • 9.600 zł. 
Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-9348 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 700 Cćm, bordowy, - 8.700 zł.
Leszno, tel. 0502/22-98-82
FIAT CINOUECENTO, 1994 r„ 58 tys. km; 700 ccm, biały, z 
salonu, szyberdach, centralny zamek, alarm, tylne szyby uchy
lane, el. otwierane szyby, RO. bez wypadku, garażowany, -
8.900 zł. Mysłakowice, tel. 075/752-12-74 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 75 tys. km. 700 ccm, zielony 
metalic, - 8.500 zł. Nysa, tel. 0602/4748-15 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 43 tys. km, 704 ccm, biały, I 
właściciel, bez wypadku, oryg. lakier, alarm + pilot, RM, uchyl
ne tylne szyby, garażowany, - 8.300 zl. Strzelin, tel. 0606/ 
81-07-21
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 45 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, b. zadbany, mało eksploatowany, I właściciel, alarm, RO, 
tylne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, zegar cyfrowy, 
nowy akumulator i 1 opona, stan b. dobry, - 11.500 zł. Wro
cław, tel. 071/324-24-53 , ^
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 52 tys. km, 900 ćcm z salonu,
-11.200 zł. Wrocław, tel. 071/784-88-42,0603/13-91-80 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 88 tys. km, 704 ccm, szary 
metalic, radioodtwarzacz, nowy układ wydechowy, dodatko
wo 2 opony zimowe, zadbany, - 9.100 zł. Wrocław, tel. 0604/ 
62-95-37
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 70 tys. km, 704 ccm, niebieski 
metalic, zadbany, stan idealny, garażowany, tylne szyby uchy
lane, -10.000 zł. Wrocław, tel. 0603/09-95-63 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r„ 111 tys. km, 700 ccm, benzy
na, czerwony, nowe opony i akumulator, hak, zarejestrowany 
do 2002 r., stan dobry, I właściciel, przystosowany dla inwali
dy (oprzyrządowanie to można wymontować), - 6.900 zł. Wro
cław, tel. 071/324-27-46 po godz. 16 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r„ 86 tys. km, 700 ccm, zielony 
metalic, alarm, immobilizer, • 7.500 zł. Wrocław, tel. 0608/ 
17-96-55
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 70 tys. km, 700 ccm, czer
wony, garażowany, tylne szyby uchylane, blokada skrzyni bie
gów, nowy komplet opon, nowe amortyzatory, RO, rozkł. tyl
ne siedzenia, - 9.000 zł. Grodków, tel. 0600/3747-13 
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r„ 900 ccm, zielony metalic, 
centr. zamek, alarm + pilot, tylne szyby uchylane, radio, bez 
wypadku, garażowany, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry, -12.200 zł. Paczków, tel. 077/431-73-32,0606/ - 
44-97-54
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 54 tys. km, 700 ccm bez 
wypadku, książka serwisowa, nadkola, alarm ♦ pilot, odcię
cie zapł., oznakowany, dod. światła .stopu’ , stan b. dobry, 
garażowany, - 8.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/819-9147 
FIAT CINOUECENTO. 1995 r., 80 tys. km, 899 ccm, czarny, 
alarm ♦ pilot, centr. zamek, el. otw. szyby, tylne szyby uchyla
ne, alum. felgi, radio, dodatkowe halogeny, sportowy tłumik 
oraz inne dodatki, atrakc. wygląd, -13.100 zł. Wrocław, tel. 
071/349-14-29,0601/05-05-66 
O  FIAT CINOUECENTO VAN, 1995 r., 700 ccm, nie

bieski, zielone szyby, czujnik temperatury, zega- vĄv 
rek, dobre opony, faktura VAT, • 7.000 zł (brutto). 
Wrocław, tel. 0605/65-95-58 01029341

FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 60 tys. km, 700 ccm, czarny, II.. 
właściciel, kpi. dokumentacja, tylne szyby uchylane, - 8.500 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -08-24 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 73 tys. km, 704 ccm, czerwo
ny, radioodtwarzacz, uchylne tylne szyby, alarm, stan b. do
bry, - 9.400 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/390-56-42 po 
godz. 18,0607/43-68-82
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 54 tys. km, 700 ccm, czerwi 
ny, blokada skrzyni biegów, katalizator, dzielona tylna kana
pa, - 8.700 zł. Legnica, tel. 076/866-44-37 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 76 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, bez wypadku, alarm, katalizator, plastikowe nadkola, 
nowe amortyzatory, dodatkowe światło .stop', zadbany, -
9.200 zł. Legnica, tel. 076/855-08-16,0600/62-74-86 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 47 tys. km. 704 ccm, czerwo
ny, garażowany, nowy rozrząd, akumulator, - 9.200 zł. Nysa, 
tel. 077/435-43-10
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 60 tys. km, 700 cCm, czerwo
ny, alarm + pilot, centr. zamek, blokada biegów, el. otw. szyr 
by, dzielona kanapa, RO Kenwood i 4 głośniki, nowy akumu
lator, tłumik, - 10.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-07-26 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 65 tys. km, 700, seledynowy, 
uchylne tylne szyby, listwy boczne, wycieraczka tylnej szyby, 
stan b. dobry - 9.700 zł lub zamienię. Ostrzeszów, tel. 0502/ 
34-67-38
FIAT CINOUECENTO ED, 1995 r., 61 tys. km, 704 ccm, ben
zyna, czerwony, garażowany, bez wypadku, atermiczne szy
by, faktura zakupu, alarm + 2 piloty, RM z kieszenią, nadkola, 
listwy boczne, zegarek, odcięcie zapłonu, nowy akumulator, 
pokrowce, obrotomierz, wycieraczka tylna, stan techn. b. do
bry, - 9.800 zł. Paczków, tel. 077/431-72-06,0600/36-96-73 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 75 tys. km, 700 ccm, srebrny 
metalic, RO + CD, tylne szyby uchylane, faktura zakupu, nowe 
opony, 4 głośniki, alarm, zabezpieczenie skrzyni biegów, za
dbany, stan idealny, - 8.700 zł. Rawicz, tel. 065/546-27-99, 
0502/68-02-14
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 56 tys. km, 900 ccm, zielony 
metalic, oryg. lakier, Mul-T-Lock, wyłącznik zapłonu, el. otw. 
szyby, centr. zamek, atermiczne szyby, dzielona tylna kana
pa, stan techn. b. dobry, -- 11.700 zł. Siechnice, tel. 071/ 
311-56-43, 0607/55-64-31
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, kolor morski meta
lic, immobilizer, blokada skrzyni biegów, radio, stan b. dobry,
- 9.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Świebodzice, tel. 074/ 
854-03-59, 0601/58-20-53
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 57 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, faktura zakupu, książka serwisowa, garażowany, katali
zator, RO, zegar, nowe amortyzatory, klocki, stan b. dobry, -
9.000 zł. Trzebnica, tel. 0607/06-94-74 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 700 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, garażowany, - 10.500 żł lub zamienię. Trzebnica, tel. 
0602/83-88-33
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 55 tys. km, 700 ccm, szary 
metalic, tylne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, listwy 
boczne, bagażnik dachowy, tylna wycieraczka, zegar el., stan 
b. dobry, - 9.900 zł. Tułowice, tel. 077/460-03-09, 0603/
75-32-65
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 39 tys. km, 700 ccm, niebie
ski, szyberdach, blokada skrzyni biegów, RM, - 9.000 zł. Wał- 
brzych, tel. 074/848-63-79
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 80 tys. km, 700 ccm, zielony
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metalic, tylne szyby uchylne, blokada skrzyni biegów, RM, 
atrakc. wygląd, • 9.300 zł. Wrocław, tel. 0501/15-52-27 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czarny, szyberdach,
• 9.000 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 69 tys. km, 704 ccm, czarny, 
stan b. dobry, dzielona kanapa, zegar, uchylne tylne szyby, 
przegląd do 04.2002 r, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 071/345-75-81 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 72 tys. km, 704 ccm, niebie
ski, stan b. dobry, dzielona kanapa, uchylne tylne szyby, blo
kada skrzyni biegów, atermiczne szyby, zegarek, bagażnik 
dachowy, zegarek, po przeglądzie, - 9.300 zł. Wrocław, tel. 
0603/76-55-40
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 63 tys. km, 700 ccm, czarny, 
bez wypadku, ważny przegląd, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
71-52-22
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 100 tys. km, 700 ccm, czer
wony, szyberdach, uchylne szyby, zegar, stan dobry, • 8.700 
zł. Wrocław, tel. 071/336-67-79 '.
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 51 tys. km, 900 ccm alarm, 
centr. zamek, el. otw. szyby, stan idealny. • 12.000 zł. Wro
cław. tel. 071/341-29-69
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czarny, garażowa
ny, hak, RM, stan b. dobry, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
70-50-71
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 84 tys. km, 704 ccm, benzy
na, czerwony, zadbany, tylne szyby uchylane, blokada skrzy
ni biegów, I właściciel niepalący, - 8.500 zł. Złotoryja, tel. 076/ 
878-38-10 po godz.20
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 65 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, nowe amortyzatory, nowe opony, RM, tylne szyby uchyla
ne, blokada skrzyni biegów, garażowany, - 8.500 zł. Żagań, 
tel. 068/478-14-56
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 46 tys. km, 700 ccm, zielo
ny metalic, z salonu w 96 r., I właściciel, bez wypadku, oryg. 
lakier, alarm + pilot, zegarek, garażowany, - 9.900 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-75-05,0607/04-31-76 
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r„ 54 tys. km, 900 ccm, biały, 
kubełkowe fotele, obrotomierz, zegarek, pasy bezwł., ciemne 
szyby, Mul-T-Lock, centr. zamek, alarm, -11.500 zł. Wrocław, 
tel. 0604/28-26-80
FIAT CINOUECENTO, 1996 r„ 43 tys. km, 704 ccm, srebrny, 
garażowany, dzielona tylna kanapa, alarm, oznakowany, stan 
b. dobry, -10.000 zł. Głuszyca, tel. 074/845-61-41 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r„ 61 tys. km, 1100 ccm, benzy
na, żółty, przystosowany do rajdów, sportowe zawieszenie i - 
fotele, alarm, radio + 6 głośników, halogeny, alum. felgi, spor
towa kierownica, atrakc. wygląd, zadbany, - 15.300 zł. Jele
nia Góra, tel. 0504/93-17-15
FIAT CINOUECENTO, 1996 r„ 51 tys. km, 700 ccm, niebie
ski, bez wypadku, tylne szyby uchylane, dzielona tylna kana
pa, RM, kpi. dokumentacja, oryg. lakier, stan b. dobry, • 9.100 
zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 44 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, I właściciel, --11.500 zł. Leszno, tel. 065/529-24-65 
FIAT CINOUECENTO S, 1996 r., 78 tys. km, 900 ccm, zielo
ny metalic, stan dobry, RO, blokada skrzyni biegów, dzielona 
tylna kanapa, <-11.800 zł. Leśna, woj. jeleniogórskie, tel. 0602/ 
19-90-84
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 38 tys. km, 899 ccm, benzy
na, wtrysk, kolor morski metalic, tylna szyba ogrzewana, bocz
ne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, nowe tarcze i klocki 
hamulcowe, garażowany, stan techn. b. dobry, • 12.900 zł. 
Lubań, teł. 075/721-30-04,0608/29-62-71 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r , 57 tys. km, 700 ccm, błękitny 
metalic, nowy akumulator, RO, uchylne szyby, - 9.000 zł lub
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zamienię na większy z dopłatą. Milicz, tel. 071/383-10-31, 
0605/03-77-22
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 54 tys. km, 704 ccm, niebie
ski, blokada skrzyni biegów, korfiplet opon zimowych, stan 
dobry, - 9.700 zł. Oleśnica, tel. 0603/95-78-68 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r, 46 tys. km. 704 ccm, biały, 
zadbany, bez wypadku, oryg. lakier, stan b. dobry, • 9.600 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-13-82
FIAT CINOUECENTO. 1996 r.. 54 tys,km, 900 ccm, biały, 
komplet opon zimowych, I właściciel, • 11.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-44-26
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 68 tys. km, 704 ccm, benzy
na, srebrny metalic, blokada skrzyni biegów, I właściciel, 2 
opony zimowe, -10.000 zl. Wrocław, tel. 355-49-48 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 24 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, immobilizer, alarm, katalizator, I właściciel, - 10.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/362-64-64,0503/97-17-35 
FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 56 tys. km, 704 ccm! szary 
metalic, radioodtwarzacz Sony + głośniki, nowe opony, - 9.800 
zł. Wrocław, tel. 784-44-05
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r., 70 tys. km, 900 ccm, bor- ■ 
dowy metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, RO, katakiza- 
tor, dzielone siedzenie, uchylane szyby, akumulator na gwa
rancji, - 14.900 zł. Wrocław, tel. 0606/37-31-93, 351-95-54 
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r„ 49 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
czarny, garażowany, poduszka pow.; tylne szyby uchylane,

' tylne pasy bezwładnościowe, radio, - 13.000 zł. Leszno, tel. 
065/520-03-46

FIAT CINOUECENTO VAN, 1996/97 r., 50 tys. km, 900 ccm, 
czerwony, bez wypadku, I właściciel, alarm, ROLfaktura VAT, 
-10.200 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-00 
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 70 tys. km, 900 ccm, biały, 
alarm, Mul-T-Lock, dzielona tylna kanapa, nowy akumulator i 
ukł. wydechowy, pokrowce, 4 zagłówki, 4 pasy bezwł., tylna 
szyba ogrzewana, zadbany, • 11.900 zł. Wrocław, tel. 071/ 
365-21-58 wieczorem, 0603/99-75-57 (k00079)
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 47 tys. km, 700 ccm, błękitny 
metalic, Mul-T-Lock, radio, tylne szyby uchylane, -11.500 zł. 
Dąbcze, gm. Rydzyna, tel. 065/538-04-49,0609/28-28-75 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 50 tys. km, 900 ccm, biały, - 
13.000 zł. Wrocław, tel. 0601/89-29-34 
O  FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 49 tys. km, 700 ccm, 

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

FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 65 tys. km, 900 ccm, -10.500 
zł. Błotnica, gm. Kondratowice, tel. 0606/10-59-24 
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997 r„ niebieski, serwiso
wany, dzielona tylna kanapa, Mul-T-Lock, garażowany, stan 
b. dobry, - 9.800 zł. Głogów, tel. 0608/52-48-56 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 59 tys. km, 900 ccm, czerwo
ny, książka serwisowa, faktura zakupu, blokada skrzyni bie
gów, oznakowany, nadkola, 4 zagłówki, listwy boczne, 2 opo
ny zimowe, pokrowce welurowe, RO z kieszenią, zadbany, 
stan idealny, - 13.600 zł. Legnica, tel. 076/852-37-60,0600/ 
25-49-44
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 700 ccm, czerwony, stan do
bry, immobilizer, katalizator, 4 zagłówki, RO Grundig, nowy 
akumulator, 2 nowe opony, oryg. lakier, tylna wycieraczka, • 
10.500 zł. Nysa, tel. 077/435-97-05 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r„ 41 tys. km, 704 ccm, srebrny 
metalic, oryg. lakier, | właściciel, kupiony w salonie, immobili
zer, oznakowany, szyby boczne uchylne, tylna szyba ogrze

wana, dzielone tylne siedzenia, garażowany, zadbany, stan 
b. dobry, -11.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-73-77 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 704 ccm, czerwony, -11.500 
zł. Wałbrzych, tel-. 0602/45-10-74 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 40 tys. km, 704 ccm, błękitny 
metalic, bez wypadku, alum. felgi, uchylne tylne szyby, do
datkowa tapicerka, zegarek, plastikowe nadkola, po konser- 

• wacji, el. reg. reflektory, RM + głośniki, 4 zagłówki, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, -12.000 zł. Wrocław, tel. 0503/77-75-23 
FIAT CINOUECENTO SPORT, 1997 r., 38 tys. km, 1100 ccm, 
żółty, el. otw szyby, immobilizer, alarm + pilot, alum. felgi, centr. 
zamek, skórzana kierownica i lewarek biegów, napinacze 
pasów, kpi.-dokumentacja, stan b. dobry, - 16.500 zl. Wro
cław, tel. 071/343-83-46
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 700 ccm, szary metalic, skó
rzana kierownica, 4 zagłówki, nowe opony letnie i zimowe, 
RO Panasonic, zadbany, immobilizer, -10.100 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-10-45
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r., 42 tys. km, 700 ccm, biały, 
4 zagłówki, aktualny przegląd, konserwacja, garażowany, stan 
b. dobry, -11.600 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-19-08 
FIAT CINOUECENTO VAN, 1998 r.r 79 tys. km, 900 ccm, bia
ły, katalizator, blokada skrzyni biegów, sten b. dobry, • 13.500 
zł. Ścinawa, tel. 076/843-63-39 •
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 36 tys. km, 704 ccm, benzy
na, srebrny metalic, kupiony w salonie, I właściciel, szyby ater
miczne, dzielona tylna kanapa, zadbany, stan techn. b. do
bry, -13.000 zl. Świdnica, tel. P74/853-26-07 wieczorem 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 42 tys. km, morski metalic, I 
właściciel, alum. felgi, RO, alarm, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 
071/348-96-77
FIAT CINOUECENTO, 1998/99 r., 17 tys. km, 704 ccm, biały, 
z salonu, I właściciel, serwisowany, garażowany, - 13.000 zł. 
Prudnik, tel. 077/436-72-71
FIAT COUPE, 1996 r., 10 tys. km, 2000 ccm, turbo, żółty, po 
tunihgu, obniżony, ospoilerowany, klimatyzacja, skórzana ta
picerka, alum. felgi, ABS, 2 pod. powietrzne, wszystkie el. 
dodatki, - 34.000 zł. Leszno, teł. 065/529-36-37, 0607/ 
44-22-40
FIAT COUPE, 1998/99 r„ 45 tys. km, 1800 ccm, 16V, błękitny 
metalic, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, skórzana tapicer
ka, poduszki pow., kpi. dokumentacja, sten idealny, - 42.000

zł (możliwe raty przez Jtomis). Legnica, tel. 076/856-25-11, 
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., 
sprowadzony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, - 
55.500 zł lub zamienię na Mercedesa klasy E. Świebodzin, 
tel. 068/382-99-66,0601/53-92-16 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem - AG0199 www.auto- 
gielda.com.pl)
FIAT CROMA, 1990 r., 2000 ccm, turbo D, grafitowy metalic, 
5-biegowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, welurowa tapicer
ka, alum. felgi 15”, zadbany, - 9.500 zł. Brzeg, tel. 0607/ 
50-73-53
FIAT CROMA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, czarny, dodatkowe 
wyposażenie, na zachodnich tablicach, • 2.100 zł. Wrocław, 
tel. 0605/40-30-03
FIAT CROMA D, 1990/91 r., 2500 ccm, TDi, kolor grafitowy 
metalic, oclony w całości, wszystkie el. dodatki, centr. zamek, 
wspomaganie, szyberdach, sten b. dobry, - 10.500 zł lub za
mienię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04 
FIAT MAREA, 1997 r., 72 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., el. otw.-szyby, 
centr. zamek, immobilizer, wspomaganie, podłokietniki, reg. 
kierownica, oryg. radio, książka serwisowa, - 27.000 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Wrocław, tel. 071/345-71 -06, 0603/ 
30-13-02
FIAT MAREA, 1997 r., 92 tys. km, 1900 ccm, TD 100 KM. 
zielony metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
centr. zamek + pilot, welur, radioodtwarzacz, zarejestrowany, 
stan idealny, - 27.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/ 
592-03-79, 0601/88-28-89
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r., '117 tys. km, 1900 ccm, 
TDI, srebrny, 101 KM, relingi, roleta, centr. zamek + pilot i 
alarm; immobilizer, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, podłokietnik, reg. kierownica, reguł, fotel, reflektory

ZAPRASZAMY:

100% samochodu

najtańsze oprocentowanie i raty

najniższe pakiety ubezpieczeniowe, 
oszczędzasz do 1000 złotych

oferty na mieszkanie

D o b r y k r e d y ®T
Biuro Kapitałowe ^  ^

Sp z  o. o.

Sprawdź konkurencję!
Skorzystaj z naszej oferty!

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

soczewkowe, oryg. RO, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. 
dobry, - 26.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/324-16-32, 0600/ 
32-89-91
FIAT MAREA, 1998 r., 30 tys. km, 1900 ccm, TDi, grafitowy 
metalic, el. otw. szyby, radioodtwarzacz, c. zamek, wspoma
ganie, klimatronic, - 29.500 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49,0501/ 
70-09-90
FIAT MAREA, 1998 r., 1600 ccm, 16V, biały, klimatyzacja, 
pełne wyposażenie elektryczne, - 24.000 zł. Leszno, tel. 0502/ 
16-00-17
FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r., 1900 ccm. turbo D, zielo
ny metalic, bogate wyposażenie, • 32.300 zł. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
FIAT MAREA, 1998 r., 81 tys. km. 1370 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, RO z RDS, inst. gazo
wa, kupiony w salonie, bez wypadku, stan b. dobry, • 24.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/16-07-06 
FIAT MAREA, 1998/99 r„ 70 tys. km. 1600 ccm, 16V, ciem
nozielony metalic, poduszka powietrzna, c. zamek, halogeny, 
alarm, • 31.000 zł. Sieradz, tel. 0603/66-89-50 
FIAT MAREA WEEKEND, 1999 r., 27 tys. km, 1600 ccm, 16 
V, fioletowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, ABS, 2 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, relingi, immobilizer, 
blokada biegów, 3 .stop*, RO, lakierowane zderzaki, sten b. 
dobry, - 31.900 zł. Wrocław, tel. 0602/42-82-13 
FIAT MAREA, 2000 r., 9 tys. km 4 pod. powietrzne, ABS, kli
matyzacja, wsporfiaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, relin
gi dachowe, dzielona tylna kanapa, - 40.000 zł. Lubin, tel. 076/ 
749-41-71'-.
O  FIAT PALIO WEEKEND, 1997/98 r., 79 tys. km, 

1600 ccm, srebrny metalic, stan b. dobry, • 21.500 
zł (brutto, możliwość wystawienia faktury VAT). 
Wrocław, tel. 0606/44-75-31 01026821

FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 14 tys. km, 1600 ccm, HL, 
niebieski metalic, garażowany, alarm, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, immobilizer, I właściciel, serwisowany 
w salonie - 25.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-42-98 w 
godz.9-18, 074/640-50-16, 0609/06-60-18 
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r„ 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
grafitowy, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, dzielo

na kanapa, Mul-T-Lock, - 22.900 zł. Wałbrzych, tel. 0502/ 
57-16-65
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 1200 ccm, - 21.000 zł. Wro
cław, tel. 0600/82-31-45
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 1400 ccm, granatowy, ku
piony w salonie, sten b. dobry, -16.800 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
57-17-43
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r„ 42 tys. km, 1400 ccm, czer
wony, sten b. dobry, zderzaki w kolorze nadwozia, alarm, cen
tralny zamek, -17.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/372-68-84, 
0606/34-52-37
FIAT PALIO WEEKEND, 1998/99 r., 23 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, niebieski, stan idealny, serwisowany, alarm, RO z 
panelem + dodatki, oznakowany, relingi dachowe, - 24.000 zł 
lub zamienię na Citroena Berlingo, Renault Kangoo, Scenic. 
Legnica, tel. 0502/15-76-33
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r., 49 tys. km, 1242 ccm. zielo
ny metalik, relingi dachowe, kupiony w salonie, bezwypadko
wy, radio, I właściciel, opony zimowe, gwarancja, - 23.500 zł., 
tel. 0501/60-95-46
FIAT PALIO WEEKEND. 1999 r.. 70 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, zielony metalic, instal. gazowa, centr. zamek, wspoma
ganie, el. otw. szyby, halogeny, relingi, garażowany, sten b. 
dobry, - 28.000 zł. Zgorzelec, tel. 0601/56-38-51 
FIAT PANDA, 1987 r., 800 ccm, czerwony, - 2.700 zł. Niemo
dlin, tel. 077/460-70-59
O  FIAT PANDA, 1989 r., 750 ccm, czerwony, na bia

łych tablicach • 800 DEM. Gubin, tel. 0503/ 
98-81-94,0600/59-13-33 87024681

FIAT PUNTO CULT, 1993/00 r„ 28 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., immobili
zer, - 20700 zł. Legnica, tel. 0601/50-97-44 
FIAT PUNTO, 1994 r., 110 tys. km, 1700 ccm, TD, grafitowy 
metalic, ABS, wspomaganie, zegar, centr. zamek, el. otw. szy
by, atermiczne szyby, - 17.500 zł. Gołuchów, tel. 062/ 
761-52-36, 0600/11-05-29
FIAT PUNTO 55,1994/95 r., 90 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
seledynowy metalic, w kraju od miesiąca, oclony; zarejestro
wany, bez wypadku, oryg. lakier i przebieg, kpi. dokumenta
cja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, pod. powietrzna, RO z RDS, el.

OP012344

GIEŁDA SAMOCHODOWA
we W rocławiu przy ul. Gnieźnieńskiej 6-8

w  k a ż d ą  N I E D Z I E L Ę
bez zm ian  w godz. od  6 .0 0  d o  14 .00

N a g ie łd z ie  u d o s tę p n io n e  są :
1. Kanały najazdowe do spraw dzan ia  sam ochodu 4. B iuro ubezp ieczeń  komunikacyjnych
2. S tacja d iagnostyczna 5. Sp rzedaż częśc i, ogum ienia i akcesorii sam ochodow ych
3. B iuro Pana  Rutkow skiego - spraw dzan ie  pochodzen ia pojazdu 6. O becność  na g ie łdzie kom isów  sam ochodow ych i biur kredytowych

Jesteśmy obecni na rynku od 1989 roku. Jest to giełda z dużymi tradycjami i w rankingu 
giełd samochodowych w kraju została uznana za jedną z najlepszych giełd.
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reg. reflektory, serwisowany, oszczędny, I właściciel, stan b. 
dobry, • 16.800 zł (możliwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, 
tel. 0606/23-66-76-.
FIAT PUNTO, 1994/95 r., 1100 ccm, szary metalic, w kraju od 
tygodnia, stan idealny, -15.500 zł. Żary, tel. 0605/59-03-89 
RAT PUNTO, 1995 r., 74 tys. km, 1100 ccm, turkusowy, im- 
mobilizer, alum. felgi, opony zimowe, radio, głośniki, pokrow
ce, - 14.000 zł. Charłupia Mała, tel. 043/827-36-48, 0607/
39-24-01,0608/19-63-02
FIAT PUNTO, 1995 r., 85 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, poduszka pow. kierowcy, zadbany, ekonomicz
ny, * kpi. opon zimowych z felgami, • 16.500 zł. Grodków, tel. 
0606/64-54-63
FIAT PUNTO, 1995 r., 84 tys. km, 1100 ccm, benzyna, bordo
wy, 3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, 5-biegowy, el. reg. 
reflektory, tylne szyby uchylane, sprowadzony w całości, zde
rzaki i lusterka w kol. nadwozia, zielone szyby, właściciel nie: 
palący, zadbany, -15.700 zł tub zamienię na Fiata Bravo. Je
lenia Góra, tel. 075/767-13-17 wieczorem, 0607/57-91-88 
FIAT PUNTO, 1995 r., 78 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, z salonu, 5-drzwiowy, bez wypadku, centr. zamek, 
blokada biegów, alarm ♦ pilot, RO, garażowany, stan b. do
bry, - 16.500 zł lub zamiana na Cinąuecento. Kłodzko, tel. 
074/867-75-05,0607/04-31 -76 
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, 
arażowany, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 17.500 zł. 
wiebodzin, tel. 068/382-99-83

FIAT PUNTO, 1995/96 r., 86 tys. km, 1200 ccm, grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, immobili
zer, dzielona tylna kanapa, garażowany, stan b. dobry, • 17.400 
zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0602/86-45-97 
FIAT PUNTO ELX, 1995/96 r., 52 tys. km, 1250 ccm, benzy
na, czerwony, 4-drzwiowy, el. otw. szyby, alarm, centr. zamek, 
halogeny, welurowa tapicerka, książka serwisowa, kupiony 
w kraju, serwisowany, bez wypadku, RO i inne dodatki, •
18.900 zł. Wisznia Mała, tel. 071/312-74-85 po godz. 20 
FIAT PUNTO, 1996 r., 144 tys. km, 1200 ccm, benzyna, szary 
metalic, 5-drzwiowy, stan dobry, - 18.000 zł. Chocianów, tel. 
076/818-41-04
FIAT PUNTO, 1996 r., 63 tys. km, czerwony, 3-drzwiowy, -
16.000 zł. Krysino, gm. Głubczyce, tel. 077/485-75-15,0601/
69-64-09
FIAT PUNTO, 1996 r., 91 tys. km, 1700 ccm, turbo D, niebie
ski,, wspomaganie kier., immobilizer, hak, 3-drzwiowy, -17.200 
zł. Ochodze, tel. 077/464-65-15 
FIAT PUNTO SX, 1996 r., 75 tys. km, 1242 ccm, czarny, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, ob
rotomierz, immobilizer, kpi. dokumentacja, -17.900 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/738-04-79
FIAT PUNTO, 1996 r., 42 tys. km, 1242 ccm, wtFysk, ciemno
zielony metalic, 5-biegowy, 60 KM, 3-drzwiowy, alum. felgi Fiat, 
Mul-T-Lock, blokada skrzyni biegów, immobilizer, garażowa
ny, zadbany, -16.500 zł. Szprotawa, tel. 068/376-25-25 
FIAT PUNTO, 1996 r., 70 tys. km, 1200 ccm, seledynowy, 
welurowa tapicerka, el. otw.. szyby, alarm, centr. zamek, dzie
lona tylna kanapa, reg. fotel kierowcy, zderzaki w kolorze 
nadwozia, halogeny, 4̂ drzwiowy, kupiony w salonie, - 16.900 
zł. Wrocław, tel. 071/781-89-70 
FIAT PUNTO, 1997 r., 58 tys. km, 1100 ccm, czerwony, kata
lizator, 5-drzwiowy, RO, hka, immobilizer, - 17.200 zł. Lesz
no, tel. 0601/69-14-44
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 50 tys. km, 1242 ccm, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, immobilizer, 5-drzwiowy, • 17.400 zł. Rawicz, tel. 065/ 
547-48-11,0604/94-24-50
FIAT PUNTO SX 75,1997 r., 78 tys. km, 1350 ccm, kolor gra
fitowy metalic, I właściciel, kupiony w salonie, alarm, immobi
lizer, reg. kierownica, halogeny, -18.300 zł. Wrocław, tel. 071/
341-61-70,0503/02-33-51,0601/59-73-63 
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 50 tys. km, 1700 ccm, TD, zielony, 
wspomagapie, el. otw. szyby, centr. zamek, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 19.500 zł. Odolanów, tel. 0621
733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
FIAT PUNTO 75 SX, 1997 r., 31 tys. km, 1242 ccm, benzyna, 
chabrowy metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, tylne szyby 
uchylane, centr. zamek, dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, 
reguł. wys. mocowania pasów, obrotomierz,Immobilizer, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, alarm + pilot, kupiony w 
salonie, mało używany, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0602/
12-51-35
FIAT PUNTO 75 SX, 1997 r., 57 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, 75 KM, el. otw. szyby, centr. zamek, 
el. reg. reflektory, halogeny, reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna 
kanapa, I właściciel, kupiony w salonie, książka serwisowa, -
19.400 zł. Wrocław, tel. 071/357-90-78,0604/95-34-35 
FIAT PUNTO SX, 1998 r., 39 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, ja
snozielony metalic, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, 
el. reg. reflektory, rozkładane fotele, 5-biegowy, kupiony w 
salonie w kraju, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, 
- 21.600 zł. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
FIAT PUNTO, 1998 r., 50 tys. km, 1100 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumentacja. 5-drzwio
wy, listwy boczne, zegarek, immobilizer, bez wypadku, gara
żowany, stan b. dobry, - 21.300 zl. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
O  FIAT PUNTO, 1998 r. 5-drzwiowy, cena 18.500 zł 

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

O  FIAT PUNTO, 1998 r., 1108 ccm, zielony, immobi
lizer, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, 
serwisowany, stan idealny, - 19.900 zł. „AU- 
TO-PLUS", Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 0601/ 
85-15-55 01030421

O  FIAT PUNTO, 1998 r., 1100 ccm, czarny, kupiony 
w salonie w Polsce, serwisowany, I właściciel, 
RM stereo, im m obilizer, • 19.900 zł. „AU 
TO-PLUS”, Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 0601/ 
85-15-55 01030571

FIAT PUNTO 55 S, 1998 r., 39 tys. km, 1100 ccm, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, kupiony w 1999 r. w salonie, I właściciel, 
bez wypadku, garażowany, alarm, centralny zamek, immobi
lizer, książka serwisowa, stan b. dobry, • 20.000 zł. Bogaty
nia, tel. 075/773-37-97
FIAT PUNTO, 1998 r., 35 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, z salonu, stan b. dobry, • 20.600 zł. Jawor, tel. 
076/870-48-57,0603/22-44-13 
FIAT PUNTO 55,1998 r. „na chodzie", 3 elementy do malo
wania, wspomaganie, eł. reg. reflektory, 3-drzwiowy, -15.000 
zł. Odolanów, gm. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-29-20, 0603/
54-08-26'
FIAT PUNTO SX, 1998 r., 1100 ccm, czerwony, kupiony w 
salonie, 5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, el. otw. 
szyby, RO, immobilizer, centr. zamek, komplet opon zimowych, 
nowe letnie opony, - 20.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-78-33 
do godz. 15,0601/57-21-11
FIAT PUNTO CABRIO, 1998 r., 51 tys. km, 1300 ccm, błękit
ny metalic, sprowadzony w całości w 2000 r., alum. felgi, 
wspom. kierownicy, model niedostępny w Polsce, tuning - 
Bertone, stan idealny, • 29.900 zł. Wałbrzych, tel. 0602/ 
11-30-08
FIAT PUNTO SOLLE, 1998/99 r., 46 tys. km, 1100 ccm, szary 
metalic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, książka serwisowa, 
listwy boczne, immobilizer, zegarek, oznakowany, stan b. 
dobry, - 22.500 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-93-48 
FIAT PUNTO 55 S, 1998/99 r., 68 tys. km, 1100 ccm, benzy
na, czerwony, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, inst. gazowa, 
kupiony w salonie, bez wypadku, II właściciel, garażowany, 
nowe opony, kpi. dokumentacja, zadbany, -18.400 zł lub za
mienię. Paczków, tel. 0606/94-20-14

FIAT PUNTO 55,1998/99 r., 45 tys. km, 1108 ccm, rudy me
talic, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, immobilizer Cod Fiat, listwy 
boczne, zegarek, RO, bez wypadku, stan idealny, - 21.900 zł. 
Strzegom, tel. 0605/22-59-61
FIAT PUNTO 60,1998/99 r., 39 tys. km; 1240 ccm, czerwony, 
alum. felgi, poduszka pow., radio, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, obrotomierz, 3-drzwiowy, -18.900 zl. Syców, tel. 
062/785-94-95,0604/27-78-61
FIAT PUNTO SOLE, 1998/99 r., 33 tys. km, kolorwiśniowy meta
lic, 5-drzwiowy, salonowy, I właściciel, alarm, immobilizer, zadba
ny, stan idealny, - 22.900 zł. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74 
FIAT PUNTO 55 SOLO, 1999 r., 25 tys. km, 1100 ccm, srebrny 
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 meta
lic, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, do lakierowania, kupują
cy zwolniony z opłaty skarbowej, -19.500 zł. Odolanów, tel. 062/
733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 >
FIAT PUNTO II, 1999/00 r., 12 tys. km, 1200 ccm, malinowy, 4 
pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, komputer, 2 x 
wspomaganie, centr. zamek, zderzaki w kol. nadwozia • 27:000 
zł. Legnica, tel. 0603/78-79-35
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. 0605/44-73-47
FIAT PUNTO II, 2000 r., 35 tys. km, 1900 ccm, diesel, czeiwony,
- 31.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-34-13,0601/52-24-13 
FIAT REGATA, 1984 r., 1700 ccm, diesel, granatowy, po remon
cie, 5-biegowy, nowe opony i akumulator, - 3.500 zł. Brzeg, tel. 
0607/50-73-53
FIAT REGATA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna stan dobry, alum. 
felgi, RO, centr. zamek, el. otw. szyby, - 2.700 zł. Wałbrzych, tel. 
0608/18-20-68
FIAT REGATA, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, zielony, techn. spraw
ny, przegląd do 04.2002 r., z urzędu celnego, • 3.500 zł. ścinaw- 
ka Średnia, tel. 0603/97-66-21
FIAT REGATA, 1985 r., 1700 ccm, diesel, czeiwony, - 2.700 zł. 
Wrocław, tel. 0602/17-33-45
FIAT REGATA, 1986 r., 134 tys. km, 1700 ccm, diesel, srebrny, 
stan średni, 5-biegowy, reg. kierownica, hak, dużo nowych czę
ści, RO, - 4.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-13-01 
FIAT REGATA, 1988 r., 1700 ccm, diesel, niebieski metalic, 5-bie
gowy, reg. kierownica, hak, nowy akumulator, ukł. hamulcowy, 
linka hamulca ręcznego, amortyzatory, RO + głośniki, dodatko
wo nowy pasę rozrządu, - 5.800 zł lub zamienię na nowszy, z 
dopłatą. Legnica, tel. 076/862-15-95 po godz. 16,076/851-11-48 
do godz. 15,0604/12-81-53
FIAT REGATA, 1988 r., 1700 ccm, diesel, niebieski metalic, 5-bie
gowy, reg. kierownica, hak, nowy akumulator, hamulce, linka 
hamulca ręcznego i amortyzatory, RO i 4 głośniki, • 3.800 zł lub 
zamiana na inny, nowszy, z dopłatą. Legnica, tel. 076/851-11-48 
do 15,862-15-95 po 16,0604/12-81-53 
FIAT REGATA, 1988 r., 1500 ccm, benzyna dla obywatela WNP
- 800 DEM. Wrocław, tel. 071/33841-12
FIAT REGATA, 1989 r., 200 tys. km, 1300 ccm, benzyna, morski 
metalic, reg. kierownica, RO, szyberdach, • 4.500 zł. Wrocław, 
teł. 071/325-82-63
FIAT REGATA, 1989 r., 1400 ccm, benzyna, biały, • 2.000 zł. 
Księginice, teł. 071/392-59-09
FIAT RfTMO, 1982 r., 150 tys. km, 900 ccm, benzyna, czerwony, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, garażowany, stan techn. b. dobry, - 2.300 
zł. Nowa Sól, tel. 0603/22-88-72 
FIAT RITM0105 TC, 1984 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
ABARTH, czerwony, zadbany, bogate wyposażenie, RO, stan b. 
dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 373-87-67,0608/11-97-73 
FIAT RITMO, 1984 r., 1300 ccm, benzyna do poprawek blachar
skich, - 1.600 zł lub zamienię na sprzęt RTV. Żarów, tel. 074/ 
858-00-90
FIAT RITMO ABARTH, 1985 r., 1600 ccm, srebmo-niebieski, 
samochód rajdowy, sportowe zawieszenie, klatka bezpieczeń
stwa, kubełkowe fotele, - 5.500 zł. Zdzieszowice, tel. 0602/
50-21-58
FIAT RITMO, 1985 r„ morski, po remoncie kapitalnym, • 3.000 zł 
lub zamienię na mniejszy. Kiełczów, tel. 071/398-81-86 
FIAT RITMO, 1985/86 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metalic, oryg. 
lakier, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salonie, od nowości 
garażowany, stan b. dobry, -4.950 zł. Świdnica, tel. 0601/67-21-85 
FIAT RITMO, 1986 r., 170 tys. km, 1100. ccm, bordowy, 5-drzwio
wy, nowe opony, RO. nowa pompa paliwa, stan b. dobry, - 3.100 
zł. Paczków, tel. 077/431-60-83
FIAT RITMO, 1986 r., niebieski, - 2.600 zł. Kiełczów, teł. 071/ 
398-81-86
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 
kanapa, garażowany, stan b. dobry, -16.800 zł. Legnica, tel. 076/ 
850-62-64,0606/13-9348
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 34 tys. km, 899 ccm, srebrny meta
lic, bez wypadku, oryg. lakier, el. otw. szyby, zderzaki w kolorze 
nadwozia, immobilizer, dzielona tylna kanapa, radio, stan b. do
bry, -17.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-07-55,0601/9249-01 
FIAT SEICENTO, 1998 r., 52 tys. km, 800 ccm, granatowy. I wła
ściciel, bez wypadku, -17.200 zł. Wiesław Wożniak, Jastrzębie, 
gm. Namysłów, tel. 077/410-14-62 wewn. 193,0600/21-52-33 
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 38 tys. km, 900 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, z salonu, I właściciel, el. otw. szyby, immobilizer, dzie
lona kanapa, regulacja świateł, lakierowane zderzaki i lusterka, 
stan b. dobry, -16.200 zł lub zamiana na Cinquecento. Kłodzko, 
tel. 074/867-75-05,0607/04-31-76 
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 77 tys. km, 899 ćcm, niebieski, 
zderzaki w kolorze nadwozia, radio, pasy bezwł., serwisowany, 
dzielone tylne siedzenia, -15.900 zł. Leśna, tel. 075/721-13-10, 
0607/70-63-55
FIAT SEICENTO SPORTING, 1998 r., 35 tys. km, 1100 ccm, żółty, 
el. otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi, skórzana kierownica, -
17.500 zł. Lubin, teł. 0605/82-7741 
FIAT SEICENTO, 1998 r., 900 ccm, czarny, srebrne zderzaki, 
alarm, • 16.900 zł lub zamienię na tańszy. Świebodzice, tel. 074/ 
854-03-59,0601/58-20-53
FIAT SEICENTO SPORTING, 1998 r„ 40 tys. km, 1107 ccm, 
benzyna, żółty, poduszka powietrzna, klimatyzacja, serwo, cen
tralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RM, alarm; alum. 
felgi, bez wypadku, I właściciel, stan idealny, - 18.900 zł. Wał
brzych, tel. 074/848-66-13,0601/79-66-69 
FIAT SEICENTO SX, 1998/99 r., 25 tys. km, 900 ccm, błękitny 
metalic, I właściciel, kpi. dokumentacja, zderzaki w kolorze nad
wozia, listwy boczne, el. otw. szyby, dzielona tylna kanapa, ze
garek, RO, blokada skrzyni biegów, oznakowany, bez wypadku, 
stan idealny, - 17.700 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64, 0606/
13-9348
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 35 tys. km, 900 ccm, czerwony, 
półautomatyczna skrzynia biegów, immobilizer, el. otw. szyby, RM 
Pioneer, kupiony w salonie, stan techn. b. dobry, • 17.500 zł lub 
zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 32 tys. km, 900 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, garażowany, plastikowe nadkola, immobilizer, el. reg. 
reflektory, 5-biegowy, pokrowce, 4 zagłówki, zadbany, stan b. 
dobry, -16.950 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 0601/
76-64-36
FIAT SEICENTO, 1999 r., 900 ccm, niebieski, bezwypadkowy, 
pęknięta szyba z przodu, I właściciel, -15.500 zł. Lódż, tel. 0603/ 
11-95*17
FIAT SEICENTO, 1999 r., 10 tys. km, 1100 ccm, s, kolorwiśnio
wy metalic, stan idealny, poduszka pow., el. otw. szyby, immobi
lizer, pokrowce, nadkola, radio, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
329-02-32 po godz. 18
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., 30 tys. km,.1100 ccm, benzyna, 
biały, RO Blaupunkt Porto RCR 87, alarm, 2 miejsca, ład. 505 kg 

i -13.000 zł + VAT. Gdynia, tel. 0600/63-21-93

FIAT SEICENTO YOUNG, 1999 r., 16 tys. km, 900 ccm, srebrny 
metalic, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, -17.600 zł (moż
liwe raty), Gostyń, tel. 0603/35-11 -37 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 40 tys. km, 900 ccm, czerwony, z salo
nu, radio, zadbany, alarm, 2-osobowy, -19.000 zł. Kłodzko, tel. 
0601/76-12-60
FIAT SEICENTO SPORTING, 1999 r., 1100 ccm, wtrysk, żółty, 
radio, 5-biegowy, katalizator, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. 
szyby, airbag, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumentacja, j 
bez uszkodzeń, el. reg. reflektory, skórzana kierownica,'tylne 
szyby uchylane, stan idealny, - 22.000 zł. Leszno, tel. 065/ 
529-61-72,0604/38-56-63 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w internecie pod numerem - AK0222 www.autogielda.com.pl)
FIAT SEICENTO, 1999 r., 14 tys. km, 899 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, RO, listwy boczne, pasy z napinaczami, zadbany, -16.800 
zł. Praszka, tel. 034/359-21-13
FIAT SEICENTO, 1999 r.,48 tys. km, 900 ccm, koralowy, kupio
ny w salonie, I właściciel, zadbany, serwisowany, blokada skrzy
ni biegów, RO Pioneer, tylne szyby uchylane, dzielone tylne sie
dzenia, el. reg. reflektory, - 17.200 zł. Włoszakowice, tel. 065/ 
537-03-26
FIAT SEICENTO VAN, 1999.r., 1100 ccm, niebieski, -16.500 zł. 
Wrocław, tel. 3384148
FIAT SEICENTO S, 1999 r., 25 tys. km, 1100 ccm, czerwony, el. 
otw. szyby, poduszka pow., listwy boczne, obrotomierz, bez wy
padku, I właściciel, -18.000 zl. Wrocław, tel. 0607/62-80-38 
FIAT SEICENTO, 2000 r„ 17 tys. km, 1100 ccm, złoty metalic, 
kupiony w salonie, poduszka pow., el. otw. szyby, kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry, -18.500 zł. Brzezia Łąka, tel. 071/315-52-59, 
0605/21-58-14
FIAT SEICENTO, 2000 r., 6 tys. km, 900 ccm, srebmo-złoty me
talic, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek, tylne szyby uchylane, kpi. dokumentacja, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, białe kierunkowskazy, książka serwiso
wa, 4 zagłówki, stan b. dobry, - 19.500 zł. Leszno, tel. 065/ 
526-88-98
FIAT SEICENTO, 2000 r., 23 tys. km, 900 ccm, benzyna, niebie
ski, I właściciel, serwisowany, kupiony w salonie, kpi. dokumen
tacja, immobilizer, alarm, oznakowany, zderzaki w kolorze nad
wozia, uchylne tylne szyby, dzielona tylna kanapa, stan idealny, •
16.800 zł. Wrocław, tel. 071/338-29-29,0600/89-34-06 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 21 tys. km, 900 ccm, niebieski, I wła
ściciel, na gwarancji, bez wypadku, dzielona tylna kanapa, -
17.500 zł. Wrocław, tel. 0607/33-18-77 
O  FIAT SEICENTO, CINOUECENTO, 126p oraz 120 in

nych samochodów oferuje SALON FIATA w Opolu 
przy ul. Obrońców Stalingradu 41. Również skup 
samochodów, tel. 077/453-7644 01028291 

FIAT SIENA, 1997 r., 68 tys., km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, serwisowa
ny, el. otw. szyby, centr. zamek, RM Sony, -17.700 zł (możliwe 
raty). Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 
FIAT SIENA EL, 1997 r., 153 tys. km. 1400 ccm, benzyna, czer
wony, kupiony w salonie, centr. zamek, stan b. dobry, przegląd 
do 05.2002 r, -17.500 zł (możliwe raty przez komis). Wrocław, 
tel. 071/355-29-07 do godz. 17
O  FIAT SIENA, 1997 r., 1400 ccm, granatowy metalic, 

kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, ł wła
ściciel, alarm, immobilizer, stan idealny, -19.900 zł. 
„AUTO-PLUS", Wałbrzych, tel. 074/666-60-50,0601/ 
85-15-55 01030491 

FIAT SIENA HL, 1997/98 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordowy 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, RM Kenwood, wspomaga
nie, blokada skrzyni biegów, serwisowany, garażowany, stan b. 
dobry, -19.100 zł (możliwe raty). Niedszów, teł. 071/399-04-24, 
0603/50-66-80
FIAT SIENA HL, 1998 r., 64 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, 
kupiony w salonie, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
immobilizer, RM Kenwood, reg. kierownica, el. reg. reflektory, stan 
b. dobry, -17.900 zł. Rydzyna, tel. 065/538-88-37 
O  FIAT SIENA HL, 1998 r., 63 tys. km, 1600 ccm, 16V, 

srebrzystozłoty metalic, I właściciel (niepalący), z 
salonu, bez wypadku, kpi. dokumentacja, serwiso
wany, alarm * pilot, centr. zamek, RM CD ♦ 6 gło
śników, zestaw głośno mówiący Nokia, rolety, 
owiewki, el. otw. szyby, wspomaganie, welurowa 
tapicerka, halogeny, immobilizer stan idealny, raty 
• 22.900 zł. Wrocław, tel. 0605/06-69-25 02025011 

FIAT SIENA, 1998 r., 64 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, centr. 
zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, RO, • 18.800 zł. Leszno, 
tel. 065/529-24-65
FIAT SIENA, 1999 r„ 23 tys. km, 1200 ccm, bordowy metalic, 
stan idealny, bogate wyposażenie, b. ekonomiczny • 22.900 zł. 
Wrocław, teł. 071/35242-13
FIAT SIENA, 1999 r., 75 tys. km, 1200 ccm, bordowyTalarm, cen
tralny zamek, -18.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-14-90 
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, 1991 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwony,
alum. felgi, wspomaganie, welurowa tapicerka, • 12.500 zł lub
zamienię na VW T4 albo Forda Transita, z dopłatą. Włodowice,
tel. 074/872-23-50,0602/62-98-68
FIAT TEMPRA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, białe tablice, • 4.000
zł. Zielona Góra, teł. 0604/33-57-31
O  FIAT TEMPRA, 1992 r. kupiony w salonie w Polsce,

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

FIAT TEMPRA, 1992 r., 86 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
bez wypadku, sprowadzony na mienie przesiedleńcze, I właści
ciel, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, deska digital, 
wspomaganie, reguł. wys. mocowania pasów, reg. kierownica, 
welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, przegląd do 05.2002 
r, - 9.900 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-34-50, 0608/ 
46-89-32
FIAT TEMPRA, 1994 r., 146 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, z salonu, bez wypadku, • 11.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-36-23,0603/9646-36 
FIAT TEMPRA, 1994/95 r., 49 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, benzy
na, ciemnozielony metalic, wspomaganie, ABS, pod; powietrz
na, el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, 4 zagłówki, alum. 
felgi, halogeny, spoiler, welurowa tapicerka, podłokietniki, skó
rzana kierownica, książka serwisowa, I właściciel, do sprowa
dzenia z Niemiec, stan b. dobry, -12.500 zł (w cenie cło). Lubin, 
tel. 076/847-30-39,0604/93-11-37 
FIAT TEMPRA KOMBI, 1995 r„ 52 tys. km, 1600 ccm, biały, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, immobilizer, centr. 
zamek, stan b. dobry, • 13.500 zł lub zamienię na uszkodzony. 
Wrocław, tel. 0502/2646-53,071/342-1648 
FIAT TEMPRA SKŁADAK, 1995 r., 1900 ccm, turbo D, zielony 
metalic, -15.000 zł. Szymanów, tel. 071/317-67-68.
FIAT TEMPRA, 1995 r„ 67 tys. km, 1600 ccm, wtrysk kpi. doku
mentacja, ABS, poduszka pow., wspomaganie kier., centr. za-̂  
mek, szyberdach, 4 zagłówki, podłokietnik, -12.900 zł. Zielona 
Góra, tel. 0604/33-57-31 ...
FIAT TIPO, 1990 r., 2000 ccm. wtrysk, grafitowy metalic. deska 
digital, centralny zamek, el. szyberdach, el. otwierane szyby, 
wspomaganie kier., ABS, radio, stan b. dobry, - 10.500 zł lub 
zamienię na droższy. Leszno, tel. 065/533-83-53, 0603/ 
05-84-78
FIAT TIPO, 1990 r., 1400 ccm, czarny metalic, 5-drzwiowy, el. 
otw. szyby i szyberdach, zadbany, - 8.300 zł. Namysłów, tel. 077/ 
41049-10,0602/43-0941
FIAT TIPO, 1990 r., 39 tys. km, 1400 ccm, biały, stan dobry, bez 
wypadku, I właściciel, ekonomizer, hak holowniczy, -11.800 zł. 
Opole, tel. 0501/36-3544
FIAT TIPO, 1990 r., 165 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśniowy, bez 
katalizatora, wersja digital, welurowa tapicerka, centr. zamek, el. 
otw. szyby, RM Blaupunkt, wspomaganie, reguł. wys. mocowa
nia pasów, reg. kierownica, dzielona tylna kanapa, II właściciel,

dokumentacja celna, sprowadzony w całości, - 8.900 zł. Ozimek 
K, Opola, teł. 077/465-30-53,0602/65-73-66 
FIAT TIPO, 1990 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, reg. kierownica, centr. zamek, el. otw. szyby, reguł. wys. i  
mocowania pasów, I właściciel, na białych tablicach, 5-drzwio
wy, kwarcowe wyświetlacze, sportowy ukł. wydechowy, weluro- 
wa tapicerka, stan b. dobry - 2.100 DEM. Zgorzelec, tel. 075/ 
771-76-60
FIAT TIPO. 1991 r., 118 tys. km, 2000 ccm, 16 V, czarny, ABS, el. 
otw. szyby, wspominanie, immobilizer, centr. zamek, welur, stan 
b. dobry, - 6.900 zł. Dzierżoniów, tel. 074/837-60-93,831-97-01 
FIAT TIPO, 1991 r;, 125 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny, 
5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, szyber
dach, RM, II właściciel, -11.800 zł. Legnica, tel. 0603/07-30-67 
FIAT TIPO, 1991V:, 1700 ccm, diesel, srebrny metalic, 5-drzwio
wy, szyberdach, - 9.800 zł. Leszno, teł. 065/527-12-86 w 
godz. 9-17
FIAT TIPO, 1992 r., 120 tys.- km, 1400 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, I właściciel, kupiony w salonie, 5-biegowy, 
ocynkowany, • 10.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-36-12,0601/
79-94-68
FIAT TIPO, 1992 r., 102 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, kpi. dokumentacja sprowadzenia, katali
zator, wspomaganie, szyberdach, el. otw. szyby, alarm + pilot, 
dzielona kanapa, RM, garażowany, zadbany, stan techniczny* 
idealny, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 071/324-10-18,0603/77-9048 
FIAT TIPO, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, biały, stan b. dobry, szy
berdach, opony zimowe z felgami, 5-drzwiowy, RM Blaupunkt, w 
kraju od maja, oclony, -11.000 zł. Wrocław, teł. 0501/92-19-20 
FIAT TIPO, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, wtrysk, biały, ocynko
wane nadwozie, klimatyzacja, reg. wys. mocowania pasów, -
10.500 zł. Wyszanów, tel. 065/549-22-92 
FIAT TIPO GT, 1993 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, brązowy 
metalic, nowy model, 3-drzwiowy, reg. kierownica, wspomaga
nie, pod. powietrzna kierowcy, ABS, alum. felgi, ekonomizer, kom
puter, centr. zamek, eł. otw. szyby, reguł, siedzenie kierowcy (spor
towe), RM Blaupunkt, hak, sprowadzony w całości, skórzana kiê  
równica wersja Granturismo, stan bardzo dobry -13.500 zł. Lu
bin, tel. 076/842-82-75,0606/71-68-91 
FIATTIPO, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, kupiony w salonie, -13.300 zł łub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 075/734-72-65,0604/67-86-93 
FIAT TIPO, 1994 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, serwo, napina- 
cze pasów, podłokietnik, centr. zamek, el. otw. szyby, halogeny, 
reg. wysokość siedzenia i kierownicy, b. oszczędny, garażowa
ny, stan b. dobry, • 14.900 zł. Legnica, teł. 076/857-54-49,06021
55-57-17
FIAT TIPO, 1994 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy metalic, kupiony w salonie, garażowany, 5-drzwiowy, I 
właściciel, alarm, -12.000 zł. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-84-79 
po godz. 18
FIAT TIPO, 1994 r., 101 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., eł. otwiera
ne szyby, centralny zamek, regulowana kierownica, -13.000 zł. 
Wałbrzych, teł. 074/841-33-29
FIAT TIPO, 1994 r., 100 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 5-drzwio- 
wy, kupiony w salonie, RM, -1.800 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/372-15-15,0501/76-70-59
FIAT TIPO, 1994 r., 113 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwony, 
3-drzwiowy, ABS, el. otw. szyby, poduszka pow., wspomaganie 
kier., alarm, el. reg. reflektory, reg. kierownica, sprowadzony w 
całości, przegląd do 12.2001 r, • 9.900 zł lub zamienię na kombi. 
Zielona Góra, tel. 0603/20-55-71 
FIAT TIPO S, 1995 r., 98 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, z salonu, 5-drzwiowy, RO, oznakowany, stan b. dobry, 
garażowany, • 12.800 zł. „ tel. 0607/16-9S-81 po 16 
FIAT TIPO, 1995 r., 55 tys. km, 1400 ccm, bordowy metalic, I 
właściciel, książka serwisowa, faktura zakupu, garażowany, 
alarm, immobilizer, 5-drzwiowy, - 12.900 zł. Oława, tel. 071/. 
31344-29
FIAT TIPO, 1995 r., 89 tys. km, 1400 ccm, ie, czerwony, RM, 
alarm, immobilizer, duży bagażnik, stan dobry, • 12.000 zł. Wro
cław, teł. 0603/11-3449
FIAT UNO, 1984 r., 168 tys. km, 903 ccm, biały, 3-drzwiowy, -
2.700 zł. Bolków, tel. 075/741-38-29 
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., 1500 ccm, bordowo-śliwkowy metalic, nowe 
zawieszenie przednie, szyberdach, tylne szyby uchylane, RO, 
nowe opony, zadbańy, - 6.000 zł. Radwanice, tel. 071/311-73-68 
FIAT UNO 45, 1985. r., 896 ccm, benzyna, kolor kremowy, 
3-drzwiowy, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 784-83-23 
FIAT UNO, 1986 r., 120 tys. km, 1000 ccm, benzyna, niebieski, 
5-biegowy, bez wypadku, garażowany, • 4.900 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-10,0608/034943
FIAT UNO, 1986 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, szary me
talic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, centr. zamek, nowe amortyzatory; 
łożyska piasty, hak, stan b. dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/
781-85-14,0606/16-73-15.
FIAT UNO, 1988 r., 1500 ccm, benzyna 5-drzwiowy, szyberdach, 
5-biegowy, bardzo pilne, -4.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-86-67 
FIAT UNO, 1988 r., 100 tys. km, 1100 ccm, biały, garażowany, - 
5.500.zł. Wschowa, tel. 065/540-55-35 
FIAT UNO, 1989 r., 140 tys. km, 1500 ccm, biały, I właściciel w 
kraju, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, halogeny, welurowa tapi
cerka, RO, zadbany, stan b. dobry, - 6.400 zł łub zamienię na 
Fiata 126p. Wrocław, tel. 071/34541-16,0603/29-53-50 
FIAT UNO, 1989/92 r., 119 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, nowe świece, przewody, filtry, nadkola, stan b. dobry, - 5.900 
zł. Oleśnica, teł. 0602/77-89-61
FIAT UNO, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk, zielony metalic, I właści
ciel w kraju, 3-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, hak, alum. felgi 
13*, stan b. dobry, • 6.500 zł. Wykroty, gm. Nowogrodziec, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0608/17-46-26 
FIAT UNO, 1990 r., 136 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, czerwony, 
blokada skrzyni biegów, 3-drzwiowy, - 6.400 zł. Kalisz, tel. 0621 
75746-36,0608/06-65-31
FIAT UNO 45,1990 r., 89 tys. km, 100 ccm, FIRE, srebrny 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, el. otw. szyby, centr. zamek, 
oszczędny, eł. reg. reflektory, stan b. dobry, - 9.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-53-51,0605/14-83-78 
FIAT UNO, 1991 r., 114 tys. km, 1000 ccm, benzyna, wtrysk, czer
wony, bez wypadku, w kraju od tygodnia, - 7.300 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Środa Śląska, tel. 0600/3740-75 
O  FIAT UNO, 1991 r., 105 tys. km, 1100 ccm, benzy

na, czerwony, 5-drzwiowy, bez wypadku, szyber
dach, stan b. dobry, zwolniony z podatku, nie uży
wany w kraju, • 8.300 z ł.., tel. 065/549-61-84,0609/
51-84-55 03003181

FIAT UNO, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, wtrysk, czarny, szy
berdach, centr. zamek, el. otw. szyby, hak, halogeny, ospoile- 
rowany, inst. gazowa, RM, tylne szyby uchylane, • 9.800 zł. 
Kępno. tel. 0603/70-27-66
FIAT UNO, 1991 r., 90 tys. km, 903 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, kupiony w salonie w kraju, I właściciel, stan b. dobry, garażo
wany, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/367-19-66,0602/57-15-12 
FIAT UNO, 1992 r., 85 tys: km, 1700 ccm, diesel, granatowy, 
5-drzwiowy, bez wypadku, udokum. przebieg, w kraju od tygo
dnia, stan b. dobry, -11.500 zł. Jasień, tel. 0600/60-19-74, woj. 
zielonogórskie
FIAT UNO, 1992 r„ 1000 ccm, benzyna, szary metalic, stan b. 
dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oznakowany, alarm, kupiony w 
salonie, faktura zakupu, szyby atermiczne, listwy boczne, -10.000 
zł. Sobótka, tel. 071/316-3047,0604/77-17-57 
FIAT UNO, 1992 r., 98 tys. km, 1000 ccm, zielony, centralny za

mek, el. otwierane szyby, RM, stan>. dobry, • 11.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/753-12-27 ^
FIAT UNO, 1992 r., 165 tyś. km, 1700 ccm, czerwony, - 9.800 zł. 
Wrocław, tel. 0602/32-53-04
O  FIAT UNO, 1993 r., 1000 ćcm, biały, kupiony w salo

nie w Polsce, serwisowany, I właściciel, alarm, 
Mul-T-Lock, centr. zamek, szyberdach, stan ideal
ny, - 9.900 zł. „AUTO-PLUS”, Wałbrzych, tel. 074/ 
666-60-50,0601/85-15-55 01030561 

FIAT UNO 45/5,1993 r., 79 tys. km, 1000ccm, biały, 5-drzwiowy, 
inst. gazowa, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, blokada 
skrzyni biegów, odcięcić zapłonu, radio, nowe opony i układ wy
dechowy, - 9.600 zł lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza. Brzeg, 
tel. 077/41140-26
FIAT UNO, 1993 r., 88 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały, I wła
ściciel, pokrowce, RO, alum. felgi, bez wypadku, • 7.500 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/71346-60,0601/84-68-15 
FIAT UNO 45 S, 1993 r., 1000 ccm, granatowy, stan techn. do
bry, - 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’ , immobilizer, alarm + pilot, oryg. lakier, 
garażowany, stan b. dobry, • 11.700 zł. Legnica, tel. 076/ 
850-62-64,06Q6/13-9348
FIAT UNO, 1993 r., 1400 ccm, czarny, 5-drzwiowy, relingi, 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 zl. Obora, tel. 076/846-78-26 
FIAT UNO 45 S, 1994 r„ 90 tys. km, benzyna, czerwony, alarm + 
pilot, blokada skrzyni biegów, nowe opony, stan b. dobry, zadba
ny, garażowany, przegląd do 10.2001 r, - 9.700 zł. Grodków, tel. 
077/415-50-95
FIAT UNO, 1994 r., 1000 cęm, granatowy metalic, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, kupiony w salonie, I właściciel, faktura zakupu, alarm, 
blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, • 11.500 zł. Sobótka, tel. 
071/316-35-79,0604/40-70-05
FIAT UNO, 1994 r., 1000 ccm, granatowy metalic, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, alarm, blokada skrzyni biegów, RM, I właściciel, ku
piony w salonie, faktura zakupu, stan b. dobry, • 11.400 zł. Świd
nica, tel. 0604/40-70-05
FIAT UNO, 1994 r., 56 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, immobilizer, RO + 4 głośniki, nowy akumulator, 
tłumik, nadkola, kupiony w salonie, I właściciel, garażowany, bez 
wypadku, stan b. dobry, - 12.500 zł. Świebodzice, tel. 074/
854-11-50
FIAT UNO, 1994 r., 74 tys. km, 1000 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, alarm, nowy akumulator, RM, kpi. opon zi
mowych, -11.600 zł. Wrocław, tel. 071/325-80-78 
FIAT UNO, 1995 r., 57 tys. km, 1400 ccm, biały, kupiony w salo
nie w Polsce, 5-drzwiowy, -11.990 zł (możliwe raty) lub zamie
nię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT UNO ELX 75,1995 r , 96 tys. km, 1240 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, kupiony w salonie, serwisowany, 5-drzwiowy, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, halogeny, - 16.500 zł. Łagów, gm. 
Zgorzelec, tel. 075/771-59*97,0501/2240-53 
FIAT UNO, 1995 r., 80 tys. km, 1100 ccm, benzyna, granatowy, 
przegląd do 05.2002 r., stan dobry, - 9.500 zł. Stare Bogaczowi
ce, teł. 074/845-22-85
FIAT UNO, 1995/96 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, 5-drzwio
wy, garażowany, stan b. dobry, -13.950 zł. Świdnica, teł. 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, teł. 0605/
28-37-83
O  FIAT UNO, 1996 r., 1000 ccm, kolor grafitowy meta

lic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie w Polsce, ser
wisowany, I właściciel, immobilizer, stan ideal
ny, -14.900 zł. „AUTO-PLUS”, Wałbrzych, tel. 0741 
666-60-50,0601/85-15-55 01030521

FIAT UNO, 1996 r., 66 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwo
ny, tylna szyba ogrzewana, 4-drzwiowy, 5-biegowy, opony 155/ 
70/R13", -11.500 zł. Gdynia, tel. 0502/57-17-54 
FIAT UNO, 1996 r., 70 tys. km, 1400 ccm, ESi, bordowy me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, relingi dachowe, alarm + 2 pilo
ty, immobilizer, centralny zamek, el. otwierane szyby, gara
żowany, stan b. dobry, kupiony w salonie, pełna dokumenta
cja, komplet kół zimowych, - 13.800 zł. Mieroszów, teł. 074/
845-14-21
FIAT UNO, 1996 r., 47 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, centr. zamek, el. otw. szyby, relingi dachowe, 
zielone szyby, 4 zagłówki, immobilizer, kupionv w salonie, 
garażowany, stan b. dobry, • 15.800 zł. Stronie 5l., teł. 0606/
73-75-53, woj. wałbrzyskie
FIAT UNO, 1996 r., 63 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wrzoso
wy metalic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, immobilizer, 
Mul-T-Lock, stan techn. b. dobry, -14.200 zł. Strzelin, tel. 071/ 
392-2341, 071/392-33-70
FIAT UNO, 1996 r., 74 tys. km, 1400 ccm, kolor wiśniowy me- . 
talie, I właściciel, garażowany, • 12.900 zł. Ścinawa, tel. 076/
843-64-87 po godz. 17
FIAT UNO VAN, 1996 r., 72 tys. km, 1000 ccm, biały, 3-drzwio
wy, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0600/62-77-07 
FIAT UNO, 1996 r„ 70 tys. km, 998 ccm, wtrysk, FIRE, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, kupiony w salonie, 
stan b. dobry, -13.300 zł. Wrocław, tel. 071/372-15-15,0501/
76-70-59
FIAT UNO, 1997 r., 54 tys. km, 1000 ccm, FIRE, biały, -13.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/89-29-34 
O  FIAT UNO, 1997 r., 1400 ccm, błękitny metalic, 

5-drzwiowy, 5-biegowy, -15.700 zł lub zamienię. 
Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/ 
7949-88 87024091

FIAT UNO, 1997 r., 57 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor morski 
metalic, 5-drzwiowy, RM, bez wypadku, kupiony w salonie, el. 
otw. szyby, centr. zamek, alarm + pilot, książka serwisowa, 
Mul-T-Lock, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -14.200 zł lub za
mienię. Kępno, teł. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
FIAT UNO, 1997 r., 50 tys. km, 1000 ccm, czerwony metalic, 
3-drzwiowy, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, radiood
twarzacz, - 14.900 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-31 -95, 0605/
08-12-04
FIAT UNO, 1997 r., 55 tys. km, 1000 ccm, FIRE, czerwony,
3-drzwiowy, 5-biegowy, a larm, RM, kupiony wsalonie, stan b. 
dobry, -13.500 zł. Lubin, tel. 076/846-5042,0605/63-90-36 
FIAT UNO, 1997 r., 77 tys. km, 1000 ccm, FIRE, czerwony, nowe 
amortyzatory, centr. zamek ♦ pilot, alarm, halogeny, spoiler da
chowy, 3-drzwiowy, książka serwisowa, faktura zakupu, sporto
wy układ wydechowy, -12.900 zł lub zamienię na Daewoo Tico, 
atrakcyjny wygląd. Świebodzice, tel. 074/854-18-34, 0608/ 
17-96-59
FIAT UNO, 1997 r„ 66 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, relingi dachowe, 
kupiony w salonie, kompl. dokumentacja, alarm, odcięcie zapło
nu, składana tylna kanapa, RO Grundig, bez wypadku, -15.700 
zł. Wrocław, tel. 071/384-01-88,0602/69-86-58 
FIAT UNO FIRE, 1997 r., 1000 ccm, biały, 3-drzwiowy, immo
bilizer, kupiony w salonie, I właściciel, - 9.400 zł. Wrocław, 
tel. 071/783-94-46,0501/45-31-26 
FIAT UNO, 1998 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, - 12.900 zł. Opole, tel. 0607/34-81-10 
FIAT UNO VAN, 1998 r., 1400 ccm, benzyna, -13.000 zł. Prud
nik, tel. 077/436-23-65
FIAT UNO, 1998 r., 45 tys. km, 1000 ccm, benzyna, niebieski, 
Fire, 3-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, zderzaki w kolo
rze nadwozia, z salonu, II właściciel, serwisowany, -14.000 
zł. Wrocław, tel. 071/326-20-68.0608/01-94-31 
O  FIAT UNO, 2000 r., 22 tys. km, kolor wiśniowy 

metalic, 3-drzwiowy, nowe sprzęgło, immobilizer, 
blokada skrzyni biegów, RO Kenwood z RDS-em 
i głośnikami Philips (2x100 W), • 18.000 zł., tel. 
0607/06-96-16 02022741
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A FORD
0  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w internecie: www.autoh.pl; co ty* 
dzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do obej
rzenia, fachowa pomóc. Informacja, tel. 
071/353-26-37,0601/70-67-46 01029771

FORD AEROSTAR, 1986/95 r., V6, grafilowo-srebrny, inst. ga- 
' zowa, hak, nowe opony, stan techn. b. dobry, na 7 osób, -14,000 

zł lub zamienię na Mercedesa do 5.000 zl (beczka). Bielsko-Bia
ła, tel. 033/815-30-55
FORD AEROSTAR, 1992 r., 3000 ccm, granatowy metalic,
7-osobowy, oryg. inst. gazowa, spoilery, wersja sportowa, peł
ne wyposażenie oprócz skóry, stan idealny, • 24.000 zł lub za
mienię. Nysa, tel. 0600/41-23-45 
FORD AEROSTAR, 1994 r., 2800 ccm, zielony metalic, klima
tyzacja, spoiler, boczne stopnie, relingi, el. otw. szyby. el. reg. 
lusterka, ciemne szyby, tempomat, poduszka pow, - 24.000 zl. 
Bolesławiec, tel. 075/731-25-34 
FORD AEROSTAR. 1994 r., 90 tys. km, 3000 ccm, V6, niebie
ski metalic, 7-osobowy, automatic, pełne wyposażenie, ciemne 
szyby, stan b. dobry, - 28.000 zl lub zamienię na inny. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-15-94
FORD AEROSTAR, 1994 r., 105 tys. km, 4000 ccm. zielony, 
ABS, klimatyzacja, RO.el. otw. szyby, el. reg. lusterka,-28.700 
zł. Wrocław, tel. 071/783-99-69
FORD AEROSTAR, 1994 r.. 150 tys. km, 4000 ćcm, srebrny 
metalic, automatic, instalacja gazowa, ABS, 4WD, alarm, Im
mobilizer, alum. felgi, relingi dachowe, stan b. dobry, • 20.600 
zł. Wrocław, tel. 071/322-23-37
FORD CAPRI, 1979 r., 1300 Ccm, czerwony, udokum. pocho
dzenie, po remoncie kapitalnym, - 3.500 zl. Lubań, tel. 
0607/75-63-14
FORD COGUAR, 1999 r., 34 tys. km, 2000-ccm, benzyna, nie
bieski metalic, klimatronic, el. otw. szyby, reg. fotel kierowcy, 
wspomaganie, - 51.500 zl lub zamienię na Mercedesa Sprinte
ra 312. Ozimek, tel. 077/465-22-66, 0601/73-80-00, 
0608/33-18-14
FORD COUGAR, 1999 r., 21 tys. km, 2000 ccm, granatowy mer 
talie, pełne wyposażenie, - 63.900 zł lub zamienię na Mercede
sa C-KLASSE. Wrocław, tel. 0604/15-44-39 

^  FORD ESCORT, 1979 r., 1300 ccm, czerwony, stan b. dobry, 
9 P  'szerokie zderzaki, nowe łożyska, • 2.500 zł lub zamienię na 

większy, może być uszkodzony. Miłków, woj. jeleniogórskie, tel. 
0602/27-73-56 •
FORD ESCORT, 1981 r., 14 tys. km, 1300 ccm, seledynowy 
metalic, szyberdach, hak, radio, stan dobry, • 4.500 zł. Lubin, 
tel. 076/849-39-87 

. FORD ESCORT, 1981 r, 1100 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, szy
berdach, po remoncie kapitalnym sinika i blacharki, ♦ części, -
2.800 zł. Lubsza, tel. 077/411-86-74,0605/52-89-65 
FORD ESCORT XR3i, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, fioleto- 
wo-czarny, ospoilerowany, obniżony, alum. felgi, 4 kwadratowe 
lampy, szyberdach, obrotomierz, atrakc. wygląd * części, - 2.800 
zł. Bogatynia, tel. 075/773-35-80 
FORD ESCORT XR3i, 1981 r.. 181 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, czerwony, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, stan dobry,-2.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/843-98-92
FORD ESCORT, 1982 T, 1400 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, silnik i skrzynia biegów 88 
r., oszczędny, zadbany, atrakc. wygląd, - 3.900 zł. Skoroszyce, 
tel. 077/431-81-43,0600/54-98-58
FORD ESCORT, 1982 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 2-drzwiowy, sprowadzony w całości, stan b. dobry, RM, 
hak, 5-biegowy, lotka, - 4.300 zl lub zamienię na Fiata 126p, 
Poloneza, inny. Wtocfew, tel. 071/396-50-41, 0603/19-13-93 
FORD ESCORT, 1982 r., 180 tys. km, 1300 ccm, diesel, niebie
ski, lekko spalona komora silnika, silnik po remoncie • sprowa
dzony, zarejestrowany, stan blacharki dobry (oprócz maski), stan 
wnętrza dobry, -1.600 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-91-26 
FORD ESCORT, 1982 r., biały, 3-drzwiowy, po remoncie silnika
1 blacharki, kompl. dokumentacja, aktualny przegląd, stań b. 
dobry, - 3.500 zł. Chocianów, tel. 076/818-42-51
FORD ESCORT, 1982 r., 1600 ccm, beżowy, obrotomierz, sze
rokie zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, 
5-drzwiowy, - 2.900 zł. Kaczorów, tel. 075/741-22-53 
FORD ESCORT, 1982 r:, 1600 ccm, XR3, czerwony, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szerokie zderzaki w kol. nadwozia, szyberdach. 
alum. felgi, obrotomierz, RM z panelem, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry - 3.800 zl. Świdnica, tel. 074/852-92-31 
FORD ESCORT, 1982 r., 120 tys. km, 1600 ccm. benzyna, bia-.

t  5-drzwiowy, po wymianie silnika i zawieszenia, obrotomierz, 
ónomizer, szyberdach, szerokie zderzaki, po remoncie bla-. 

charki, stan dobry, • 3.300 zł lub zamienię na Fiata 126p albo 
automatic. Wrocław, tel. 0601/87-71-78 
FORD ESCORT KOMBI. 1982 r., 150 tys. km. 1300 ccm, CVH, 
czerwony, szyberdach, alarm, nowe opony, sinik z 84r.stan bar
dzo dobry, - 4.500 zl. Wrocław, tel. 0607/27-51-71 
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, - 3.500 źl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-18-59 
FORD ESCORT, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-42-93 
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, złoty metalic, oryg. lakier, 
5-drzwiowy, RO, stan b. dobry, • 5.500 zl. Świdnica, tel. 
0605/35-26-21
FORD ESCORT, 1983 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna nowe 
amortyzatory przednie i tylne, tuleje gumowe wszystkie, łoży
ska, końcówki, drążki, po remoncie blacharki, szerokie Zderza
ki, aluminiowe felgi, do częściowego lakierowania, • 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/785-96-42, 785-96-43 do godz. 17, 
0503/93-28-42
FORD ESCORT, 1983 r., 17(Ttys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 5-biegowy, 5-drzwiowy. stan dobry, odcięcie zapł., RM * 
CD. • 3.300 zl. Wrocław, tel. 0605/64-39-04 .
FORD ESCORT, 1983/9.1 t., 1100 ccm. benzyna nowe sprzę
gło, opony zimowe, RM Sony, nowy układ wydechowy, - 3.200 
zl. Wrocław, tel. 0501/37-10-80
FORD ESCORT, 1984 r., 14 tys. km, 1800 ccm, TDi, czerwony, 
5-drzwiowy, ABS, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier., 
zderzaki w kolorze nadwozia, kpi. kół zimowych, w kraju od 
2000 r., stan b. dobry, • 19.000 zł. Żagań, teł. 0604/48-56-14 . 
FORD ESCORT, 1984 r., 1100 ccm, benzyna, Złoty metalic,
4-drzwiowy, 4-biegowy, RM, zadbany, do małych poprawek, -
4.200 zl lub zamienię na większy. Bolesławiec, tel. 
075/732-56-46
FORD ESCORT, 1984 r.. 86 tys. km, 1100 ccm, benzyna, mali
nowy metalic, stan b. dobry, po remoncie silnika, szyberdach, 
wymienione sprzęgło, z dociskiem i łożyskiem, tylne nadkola, •

4 600 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -59-18 
dRD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, przysto

sowany do przyczepy, I rej. 1992 r„ przegląd do 07.2001 f., 
stan dobry, - 4.300 zł. Kunice, tel. 076/857-55-95 po godz 21, 
0601/05-42-30
FORD ESCORT, 1985 r„ 1600 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, - 4.500 zł. Miękinia, woj. wrocławskie, tel. 0607/57-92-22 
FORD ESCORT, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, czerwień meksy
kańska, bez korozji, stan b. dobry, • 4.900 zl. Opole, tel. 
0604/32-94-44
FORD ESCORT, 1985 r.. 167 tys. km, 1600 ccm, diesel, szary 
metalic, 5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, akumulator na gwa
rancji, szyberdach, nowe świece, tarcze hamulcowe, 5-biego
wy, ekonomiczny, • 5.500 zł. Wrocław, tel. 342-98-29 
FORD ESCORT, 1986 r., 1300 ccm, kolor grafitowy metalic, 
3-drzwiowy, zadbany, - 5.800 zl. Bolesławiec, teł. 075/644-90-99 
FORD ESCORT KOMBI. 1986 r.. 139 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, składak, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, blo
kada zapłonu, tylna szyba ogrzewana, tylna wycieraczka, RO. 
dodatkowy .stop’, • 4.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-25-10 
FORD ESCORT, 1986 r.. 139 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor
dowy, szyberdach, ABS, - 6.800 zł. Kędzierzyn Koźle, tel. 
0602/18-07-13
FORD ESCORT, 1987 r., 130 tys. km, 1300 ccm. biały. • 6.000 
zł. Pleszew, tel. 0608/89-25-82
FORD ESCORT, 1987 r.. 161 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, hak, nowy akumulator (gwarancja), oszczędny, skła- 
dak '97, - 5.100 zl. Stronie Śl., tel. 074/814-17-66 
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm, kolor grafitowy metalic, stan 
b. dobry, zadbany, 5-biegowy, nowe opony, radio, szyberdach, 

oprowadzony w całości, - 5.900 zł. Wrocław, teł. 071/315-13-47 
FORD ESCORT, 1987 r.. 1600 ccm, srebrny metalic, zadbany, I
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właściciel, kpi. dokumentacja, automatic, po przeglądzie, stan 
techn. idealny, stan ogólny b. dobry, • 5.600 zł lub zamienię na 
Fiata 126p. Złoty Stok, tel. 074/817-50-82,0603/76-55-88 
O  FORD ESCORT, 1987 r., 1300 ccm, biały, 5-drzwio- 

wy, szyberdach, stan b. dobry, • 6.000 z ł . t e l .  
065/545-13-71 01030071

FORD ESCORT XR3i, 1987 r., 1600 ccm, grafitowy metalic, stan 
b. dobry, garażowany, kubełkowe fotele, nowe opony i układ 
wydechowy, wersja sportowa, welurowa tapicerka, właściciel 
niepalący, - 7.500 zł. Brzeg, tel. 077/412-39-95 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, szary, welurowa 
tapicerka, centr. zamek, obrotomierz, dzielona tylna kanapa, 
5-drzwiowy, • 5.700 zł. Głogów, tel. 076/834-65-92 
FORD ESCORT, 1987 r.. 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, stan techn. b. dobry, 
oszczędny 51/100 km, • 6.700 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-38-02
FORD ESCORT, 1987 r., 185 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony 
metalic, ekonomizer, - 6.000 zł (w rozliczeniu może być Fiat 
126p, do 1.500 zł). Stradomia Dolna, tel. 062/785-82-33 
FORD ESCORT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy. 5-biegowy, RO, garażowany, zadbany, stan dobry,
- 7.900 zł. Świdnica, tel. 0605/35-26-21
FORD ESCORT, 1987 r., 152 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, centr. zamek, alarm + 2 
piloty, obniżony, stan dobry, - 5.000 zl. Wrocław, tel. 
071/353-07-16
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm. benzyna, biały, 5-drzwio
wy, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, centr. zamek, stan 
b. dobry. - 6.700 zl. Wrocław, tel. 071/346-64-84 po godz. 18 
FORD ESCORT, 1987 r., 170 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grana
towy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, - 5.200 zł. 
Źabłoto, gm. Kostomłoty, tel. 071/795-18-41 
FORD ESCORT KOMBI. 1987 r.. 161 tys. km. 1400 ccm. ben
zyna, szary metalic, 5-biegowy, RO, szyberdach, 5-drzwiowy, 
dzielona tylna kanapa, zadbany, w ciągłej eksploatacji, • 5.200 
zł. Zduny, tel. 062/721-52-61
FORD ESCORT. 1987 r.. 122 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły. 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, - 6.400 zl lub zamienię 
na Audi 80, BMW z inst. gazową. Żagań, tel. 068/477-34-07 po 
godz. 14
FORD ESCORT, 1987/88 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, 
sedan, garażowany, zadbany, radio, 4-drzwiowy, stan b. dobry,
- 7.400 zł lub zamienię na inny samochód. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-46-78,0600/19-76-82
FORD ESCORT, 1988 r., 92 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 5-biegowy, szyberdach, oryg. lakier, z urzędu celnego, -
8.500 zł. Prusice, tel. 071/312-53-41.071/312-63-41 
FORD ESCORT, 1988 r„ 195 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, sprowadzony w 1997 r., I właściciel w kraju, kpi. dokumenta
cja, 3-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, garażowany, - 6.500 zł. 
Scięgny, tel. 075/761-92-95
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FORD ESCORT, 1989 r„ 1300 ccm, benzyna 3-drzwiowy, - 7.000 
zł. Jankowice Wrocławskie, tel. 0602/71-77-51 
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel szyberdach, 3-drzwio
wy, - 9.000 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento Lubin, tel. 
076/844-93-17
FORD ESCORT CLX, 1989 r.. 1100 ccm, granatowy, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, nowy model, w kraju od 2,5 roku, sprowadzony 
w całości, zadbany, szyberdach, dzielona tylna kanapa, kom
pakt kierowca niepalący, stan b. dobry, - 8.500 zl. Oława, tel. 
071/313-81-27 po godz. 19,0502/41-1M7 
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czerwień meksy
kańska, zadbany, RO, 3-drzwiowy, spoiler i lusterka w kolorze 
nadwozia, komplet opon zimowych + felgi, kierowca niepalący, 
stan dobry, • 8.300 zl. Stronie śl., tel. 074/814-15-77, 
0602/63-09-45
FORD ESCORT, 1989 r., 90 tys. km, 1600 ccm, turbo, kolor 
grafitowy, 3-drzwiowy, ABS, el. otw. szyby, spoilery, szyberdach, 
stan b. dobry. - 11.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-80-01, 
0601/07-54-00
FORD ESCORT, 1989 r., 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebr
ny metalic, garażowany, zadbany, stan blacharki i silnika b. 
dobry, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, spoiler, dzielo
na tylna kanapa, dodatkowe światło .stop*, - 9.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/373-12-24
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy,

%
TŁUMIKI-naommana
MCCHMIKMLOTIIHII24H

BUKHRRSTUIO.IJIKICRNICTUIO
IV - w ,  ul. Szybowcowa 19a 

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

ważny przegląd, stan dobry, - 7.800 zl. Wrocław, tel. 
071/372-95-60 po godz. 20
FORD ESCORT, 1989/90 r., 1600 ccm. diesel, błękitny metalic. 
5-drzwiowy, 5-biegowy. hak, dzielona tylna kanapa, RM Phi
lips, sprowadzony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
nowy akumulator i opony (gwarancja), garażowany, atrakc. 
wygląd, ekonomiczny, oszczędny, szerokie zderzaki, stan b. 
dobry. - 8.600 zł. Kamienica, tel. 077/431-79-56.0606/48-91 -65 
FORD ESCORT, 1989/93 r., 150 tys. km, 1400 ccm. wiśniowy 
metalic, stan dobry, do malowania drzwi i błotnik tylny, - 6.500 
zł lub zamienię na diesla. Jelenia Góra, tel. 075/755-35-81 po 
godz. 16
FORD ESCORT Ghia, 1989/95 r , 1400 ccm. benzyna, czarny,
3-drzwiowy, nowe amortyzatory, inne części, alarm, RO, szy
berdach, • 8.500 zł lub zamienię. Olszyna, tel. 0609/29-03-54 
FORD ESCORT, 1989/97 r., 144 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, hak, 
przegląd do 04.2002 r., dzielona tylna kanapa + kpi. opon zimo
wych, kpi. dokumentacja, stan dobry, - 7.500 zl. Sokołowięe.. 
woj. wrocławskie, tel. 0603/44-69-03 
FORD ESCORT, 1990 r., 78 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, na. 
zachodnich tablicach - 1.600 DEM. Bolesławiec, tel. 
075/734-54-87
FORD ESCORT, 1990 r., 159 tys. km, 1800 ccm, diesel 2-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, na białych tablicach -1.380 DEM. 
Gubin, tel. 068/371-81-86
FORD ESCORT, 1990 r., 121 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, oryg. szyberdach, nie składany, hak hol., oznakowany; 
wyłącznik zapłonu, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 5.2002 
r, - 8.700 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kłodzko, tel. 
074/867-19-17
FORD ESCORT, 1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm. EFi, czarny, 
nie składak, centralny zamek ♦ pilot, alarm, szyberdach, alumi-

f wy, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, bez wypad
ku, RM Philips, atermiozne szyby, stan b. dobry, -10.400 zł w 
tym cło, podatek i transport. Rawicz, teł. 0604/97-38 95 
FORD ESCORT, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, bez wypadku, zadbany, -11.000 zł. Syców, 
tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
FORD ESCORT KOMBI. 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, die
sel, czarny, relingi, roleta, welurowa tapicerka, stan b. dobry - 
14*900 zł. Ziębice, tel. 074/819-21-11,0502/61-50-75 
O  FORD ESCORT, 1991 r., 128 tys. km, 1600 ccm, 

EFi 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach, welurowa tapicerka, bez wypadku, zwol
niony z podatku, • 10.500 z ł. ., tel. 065/549-61-84, 
0609/51-84-55 03003241

FORD ESCORT CLX, 1991 r., 146 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
bordowy metalic, katalizator, monowtrysk, nowy model, Ście
gowy, 5-drzwiowy, Centralny zamek, oryginalny szyberdach, ob
rotomierz, el. reg. reflektory, reg. wys. mocowania pasów, we
lurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, RM Blaupunkt. -12.500 
zl. Brzeg, tel. 077/416-48-73 po godz. 17 
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, kpi. dokumentacja, stan 
techn. b. dobry, -11.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-99-25 
po godz. 18
FORD ESCORT, 1991 r.. 180 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, bordo
wy metalic, 5-drzwiowy, zadbany, - 11.200 zł. Góra, tel. 
0605/69-31-98
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, welu
rowa tapicerka, RO, przegląd do 05.2002 r, - 9.500 zł lub za
mienię na Peugeota 605, benzyna, inny, do 11.000 zł. Grod
ków, tel. 0600/14-21-38
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 106 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
czerwony, kombi, szyberdach, serwo, welur, immobilizer, •
12.400 zl. Jelenia Góra, tel. 075/754-38-73 
FORD ESCORT, 1991 r., 128 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grana
towy, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, alum. felgi, RM, spoiler tylny, zderzaki w ko
lorze nadwozia, -11.800 zł. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, niebieski metalic, centr 
zamek, wspomaganie, szyberdach, 3-drzwiowy, - 9.000 zł. Lesz
no, tel. 065/529-71-78,0603/84-64-66 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm. wtrysk, czerwony, 
centr. zamek, szyberdach, inst. gazowa, zderzaki w kolorze nad
wozia, -11.000 zł. Lubin. tel. 0605/28-92-46 
FORD ESCORT, 1991 r., 100 tys. km, 1600 ccm, EFi, czerwo
ny, przednia szyba ogrzewana, zderzaki w kolorze nadwozia,
3-drzwiowy, 105 KM, reg. pasy bezpieczeństwa, stan silnika i 
nadwozia dobry, -10.600 zł. Lubin, tel. 0607/57-49-96 
FORD ESCORT, 1991 r.. 1400 ccm, benzyna, czarny, kombi, 
relingi dachowe, szyberdach, aluminiowe felgi, nowy ukł. wy
dechowy i akumulator, atrakcyjny wygląd, pełna dokumenta
cja, w kraju od roku, - 11.500 zl. Lwówek śląski, tel. 
075/782-31 rOO
FORD ESCORT CLX, 1991 r.. 139 tys. km, 1400 ccm, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflek
tory, RO, welurowa tapicerka, obrotomierz, stan b. dobry, w kraju 
od 2 mies, - 11.800 zł. Miłkowice, tel. 076/887-16-06, 
0503/08-17-76
FORD ESCORT, 199.1 r., 142 tys. km, 1800 ccm, diesel, czarny,
4-drzwiowy, centralny zamek, RO, welurowa tapicerka. gara
żowany, -13.000 zł. Opole, tel. 077/454-39-01
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna 5-drzwiowy, za
dbany, szyberdaich, sprowadzony w całości, immobilizer, kpi. 
dokumentacja, • 11.600 zł. Pielgrzymka, tel. 076/877-53-56 
FORD ESCORT KOMBI. 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały hak. 
RO, centralny zamek ♦ pilot, alarm, stan dobry, - 10.000 zł. Po
lkowice, tel. 076/749-33-12
FORD ESCORT CLX, 1991 r.. 160 tys. km. 1600 ccm, biały.
5-drzwiowy. oznakowany, szyberdach, RO, centr. zamek, regu
lacja świateł, welur, dzielona kanapa, garażowany, ciemne szy
by. I właściciel, stan idealny, • 9.900 zł. Poniec, tel. 
065/573-13-09
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm. wtrysk, kolor grafi
towy, aluminiowe felgi, centralny zamek, szyberdach, relingi da
chowe, obrotomierz, welurowa tapicerka, -17.600 zl. Tomaszów 
Bolesławiecki, tel. 076/818-02-41

czerwony. 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, szyberdach. 
RO, relingi dachowe, alum. felgi, sprowadzony z Niemiec. -
12.000 zl. Chojnów, tel. 0604/57-87-42 ; . gfl...
FORD ESCORT, 1992 r., 46 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebie
ski lazur, -12.400 zł. Kotlin, tel. 062/740-58-27.0605/91-91-31 
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, grana
towy, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapjcer- 
ka, RO, książka przebiegu, I właściciel, stan b. dobry, w kraju 
od tygodnia, - 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, czarny, alum. felgi, 4 el. otw. szyby, wspomaganie, ABS, 
centr. zamek, radio, kubełkowe fotele, el. reg. lusterka, -16.500 
zł. Leszno, tel. 065/520-86-37,0605/73-93-90 
FORD ESCORT, 1992 r.. 110 tys. km. 1400 ccm. kolor grafitowy 
metalic, I właściciel, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, RM, welurowa tapicer
ka, 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 grafito
wy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, immobilizer, centr. zamek, 
RM Sony CD RDS, el. reg. reflektory, stan b. dobry, I właściciel,
• 11.200 zl lub zamienię na Opla Vectrę GT, 91/92 r.. Lubin, tel. 
0603/95-85-41
FORD ESCORT, 1992 r.. 117 tys. km, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. ref!., reg. kierów., hak, 
garażowany - 13.000 zl. Modliszów, gm. Świdnica, tel. 
074/850-98-31
FORD ESCORT, .1992 r., 130 tys. km. 1300 ccm, benzyna, czer
wony, nowy silnik, 3-drzwiowy, spoiler, szyberdach, immobili
zer, centr. zamek, podgrzewana przednia szyba, el. reg. luster
ka, welurowa tapicerka, RO, atrakc. wygląd, -12.900 zł. Polko
wice, tel. 076/845-35-67,0601/67-22-09 
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski meta
lic. szyberdach, centr. zamek, alarm, RO, welurowa tapicerka, 
zadbany, garażowany, 5-biegowy, -11.000 zł. Ząbkowice Ślą
skie. lei. 0600/55-05-84
FORD ESCORT CLX, 1992 r . 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, szyberdach, el. reg. re
flektory, katalizator, welurowa tapicerka, RO. 3-drzwiowy, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, - 10.900 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-02-52 po godz. 19
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, bordowy, 6tan 
tech. b. dobry, 5-biegowy, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyber- . 
dach, kpi. dokumentacja, - 11.700 zl. Dziewiętlice, tel. 
077/431-37-22
FORD ESCORT, 1992 r., 200 tys. km, 1800 ccm, diesel, ciem
noniebieski , centr. zamek, el. otw. szyby, -12.500 zl. Goluchów, 
woj. kaliskie, tel. 0602/67-46-18 
FORD ESCORT KOMBI. 1992 r„ 105 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
granatowy, bez wypadku, welurowa tapicerka, relingi dacho
we, centr. zamek, szyberdach, RM, wspomaganie, -13.000 zł. 
Góra, teł. 065/543-45-77
FORD ESCORT. 1992 r., 136 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, wersja sportowa, 5-biegowy, 3-drzwiowy, el. reg. reflek
tory, spoiler tylny, dod. światło .stop’ , stan b. dobry, -11.600 zl. 
Kożuchów, tel. 068/355-21-27
FORD ESCORT SEDAN, 1992 r., 126 tys. km, 1400 ccm, czar
ny, 4-drzwiowy welurowa tapicerka, szyberdach. centr. zamek, 
RM, bez wypadki, -12.200 zł. Legnica, teł. 0601/84-47-45 
FORD ESCORT, 1992 r„ 112 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordo
wy, 5-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, lusterka w kolo
rze nadwozia, welurowa tapicerka, el. reg, reflektory, RO, hak, 
kierowca niepalący, -12.800 zł. Legnica, tel. 076/856-42-88 
FORD ESCORT, 1992 r.. 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony. RO, 4 opony zimowe, książka serwisowa, wspomaga
nie, ABS, welurowa tapicerka, Odrzwiowy, stan b. dobry, -
11.500 zł. 59-220 Legnica, tel. 076/862-32-03.0603/91-07-42 
FORD ESCORT. 1992 r., 130 tys. km, 1300 ccm. benzyna, czer
wony, nowy motor, 3-drzwiowy, spoiler, szyberdach, immobili
zer. centr. zamek, podgrzewana przednia szyba, el. reg. luster
ka, RO kodowane, atrakc. wygląd, -12.900 zł. Polkowice, tel. 
076/845-35-67
FORD ESCORT, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
centralny zamek, alarm, reg. kierownica, el. reg. reflektory, nowe 
opony, ukl. wydechowy, klocki hamulcowe, - 12.300 zl. Świe
bodzice. tel. 074/854-38-66
FORD ESCORT. 1992 r., 125 tys. km, 1400 ccm, benzyna, sza-.
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FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, kpi. dokumentacja, RM, 
oszczędny, - 5.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-02-24, 
0603/29-86-99
FORD ESCORT. 1988 r.. 1300 ccm, czarny, 5-biegowy, szyber
dach, spoiler, oryginalny lakier, kupiony z urzędu celnego, stan 
b. dobry, - 7.200 zł. Bolesławiec, teł. 075/734-74-19 
FORD ESCORT, 1988 r., 99 tys. km. 1300 ccm, grafitowy meta
lic, szyberdach, 5-biegowy, dzielona kanapa, radioodtwarzacz, 
garażowany, II właściciel, - 7.800 zł. Brzeg, teł. 077/416-14-69 
FORD ESCORT, 1988 r.. 1300 ccm, benzyna, niebieski meta
lic. katalizator, 4-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona kanapa tylna, 
tylna szyba ogrzewana, szyberdach, stan b. dobry, na białych 
tablicach -1.950 zl. Leszno, tel. 0607/74-62-48 
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, 5-biegowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
dzielona tylna kanapa, szyberdach, - 6.500 zł. Osiecznica, tełv 
075/731-25-43
FORD ESCORT Ghia, 1988 r, 135 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, immobilizer, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, stan 
b. dobry, zadbany, - 8.000 zł. Ostrów Wielkopolski, teL 
062/762-14-88.0502/43-59-92
FORD ESCORT, 1988 r., 108 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ko: 
lor wiśniowy, 5-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, na zachód̂  
nich tablicach, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
FORD ESCORT, 1988 r.. 1800 ccm. diesel, biały. 5-drzwiowy, 
na białych tablicach - 1.650 DEM. Zielona Góra. tel. 
0604/27-91-97
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, szary metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy. szyberdach, na białych tablicach - 950 
DEM. Zielona Góra. tel. 0609/15-17-07 
FORD ESCORT XR3I CABRIO. 1988/89 r., 135 tys. km, 1600 
ccm, jasny metalic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, weluro
wa tapicerka, fotele Recaro, RO, garażowany, ospoilerowany, 
atrakcyjny wygląd, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-09 
FORD ESCORT XR3i, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, czarny, ABS, 
centr. zamek, alarm, alum. felgi, szyberdach, sportowe zawie
szenie. ukl. wydechowy i pedały, ospoilerowany. welurowa ta
picerka, białe zegary, RM Philips, • 7.500 zł. Miękinia, woj. wro
cławskie, tel. 0608/02-98-73
FORD ESCORT, 1989 r., 1900 ccm wersja amerykańska, zare
jestrowany, stan dobry, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, wtrysk, czerwony, szyber
dach, welurowa tapicerka, 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny 
-1.200 DEM. Zielona Góra, tel. 068/385-57-73,0601/76-56-97

niowe felgi, lotka z dodatkowym światłem .stop', spoilery,
3-drzwiowy, - 8.300 zł. Rawicz, tel. 065/546-32-09 
FORD ESCORT, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk, niebieski, centralny 
zamek, szyberdach, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
wspom. kierownicy, garażowany, zadbany, stan b. dobry, •
12.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-27-64 
FORD ESCORT, 1990 r., 1300 ccm, biały, nowy model, 5-bie- 
gowy, 3-drzwiowy, radio, II właściciel, garażowany, zadbany, 
stan b. dobry, - 8.900 zl lub zamienię na inny. Wołów, tel. 
071/38948-06
FORD ESCORT, 1990 r., 135 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, 3-drzwiowy, 5-biegowy, oryginalny RM, za
bezp. przed kradzieżą • 8.200 zł lub zamienię na Fiata Cinqu- 
ecento. Wrocław, tel. 0503/65-85-72 
FORD ESCORT, 1990 r.. 96 tys. km, 1400 ccm, morski zielony, 
stan dobry, sportowy, ? 9.500 zł. Wrocław, tel. 0501/22-61 -92 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, El, biały, regulacja świa
teł, pasów, RO Pioneer, głośniki, alarm ♦ piloty, nie składany, •'
11.300 zł. Legnica, tel. 076/856-57-44,0609/27-42-04 
FORD ESCORT, 1990/91 r„ 1300 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, RO. garażowany, stan b. dobry, -11.500 zl. Świdni
ca. tel. 0605/35-26-21 '
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, 3-drzwió- 
wy, nowy model, centr: zamek, stan b. dobry, -11.900 zł. Świd
nica. teł. 0601/67-21-85
FORD ESCORT LX, 1990/91 r., 153 tys. km, 1900 ccm. benzy
na, bordowy, 5-drzwiowy, automatic, klimatyzacja, wspomaga- 
'nie, serwo, el. reg. lusterka, el. zapinane pasy, katalizator, ob
rotomierz, elektroniczny zegar, alarm + pilot, oznakowany, wer
sja amerykańska, - 10:500 zł. Wrocław, tel. 071/786-79-90. 
0602/45-72-29
FORD ESCORT, 1990/97 r., 1400 ccm. czerwony, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, nowy model, zderzaki w kolorze nadwozia, atrak
cyjny wygląd, welurowa tapicerka, - 11.200 zł lub zamienię na 
inny, może być uszkodzony. Świdnica, tel. .074/858-99-67, 
0606/12-99-22
FORD ESCORT, 1991 r., 91 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, centr. zamek, 5-drzwiowy, I właściciel, alum. felgi ♦ zi
mowe, szyberdach, nowy model, welurowa tapicerka, garażo
wany, oszczędny, reguł. wys. mocowania pasów, terenowa 
skrzynia biegów, el. reg. reflektory, ciemne Szyby, nowy pasek 
rozrządu i klocki po przeglądzie, cena • 11.000 zł. Gościce 67. 
tel. 077/431-77-57
FORD ESCORT, 1991 r., 117 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, bordo-

FORD ESCORT, 1991 r., 67 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
do poprawek lakierniczych, stan dobry, - 9.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 0608/29-64-71
FORD ESCORT, 1991 r., czarny, 2-drzwiowy, stan dobry, -11.000 
zł. Wieluń, woj. sieradzkie, tel. 0605/32-55-67 
FORD ESCORT KOMBI. 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, amor
tyzatory, opony, wydech i akumulator na gwarancji, stan b. do
bry, -11.500 zł lub zamienię. Wrocław, teł. 071/346-51-33 wie
czorem 7
FORD ESCORT. 1991 r.. 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -11.500 zł. Wro
cław, tel. 0607/04-21-31
FORD ESCORT, 1991 r., 1800ccm, diesel, granatowy, 3-drzwio- 
wy, welurowa tapicerka, szyberdach, el. reg. reflektory, bez wy
padku, stan dobry, kompletna dokumentacja, sprowadzony w 
całości, nie eksploatowany w kraju, - 11.900 zł. Wrocław, tel.
338-30-81.0607/09-61-42
FORD ESCORT, 1991 r.. 137 tys. km. 1400 ccm. benzyna, gra
natowy, centralny zamek + pilot, alarm, szyberdach, 5-biego
wy, welurowa tapicerka, blokada skrzyni biegów, dzielona ka
napa, stan techniczny b. dobry, zadbany, • 9.900 zl lub zamie
nię. Wrocław, tel. 071/338-02-78.0601/67-734)7 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm, wiśniowy metalic, 
szyberdach, bez wypadku, stan idealny -1.900 DEM ♦ cło lub 
na gotowo - 8.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/385-57-73, 
0601/76-56-97
FORD ESCORT KOMBI CLX, 1991/92 r„ 80 tys. km. 1300 ccm, 
wtrysk, niebieski metalic, w kraju od 3 miesięcy, kpi. dokumen
tacja, I właściciel, bez wypadku, oryg. lakier, welurowa tapicer
ka, 5-biegowy, centr. zamek, el. reg. reflektory, serwisowany, 
oszczędny, garażowany, bez korozji, stan b. dobry, -11.800 zł 
(możliwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
FORD ESCORT CL, 1991/92 r., 1800 ccm, diesel, czarny meta
lic, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, welurowa tapicerka, 
RM, nowy pasek rozrządu, stan idealny, -13.000 zł lub zamie
nię na tańszego, diesla. Nysa, tel. 077/433-67-24, 
0608/23-73-03
FORD ESCORT SEDAN. 1991/92 r.. 140 tys. km. 1800 ccm, 
diesel, pertowoniebieski metalic, sprowadzony w całości na 
kołach, w kraju od 2 tygodni, bez wypadku, centr. zamek, szy
berdach, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, RM, welurowa tapi
cerka, stan idealny, • 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, beż wypadku, 5-drzwiowy, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, RM, 5-biegowy, atermicz
ne szyby, w kraju od tygodnia, -11.300 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb). Rawicz, tel. 065/546-52-76.0605/40-95-94 
FORD ESCORT KOMBI, 1991/92 r., 145 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, EFi alum. felgi, szyberdach, wspomaganie, centr. za
mek, alarm, RM, welurowa tapicerka, zadbany, relingi dacho
we, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -11.400 zł lub zamienię. Strze
lin, tel. 0603/84-60-78
FORD ESCORT, 1991/92 r., 1800 ccm, diesel, biały, 5-drzwio
wy, centr. zamek, szyberdach, alarm, atermiczne szyby, hak, 
RO, obrotomierz, reg. światła, ekonomiczny, -12.600 zl lub za
mienię na mniejszy. Świebodzice, tel. 0600/21-66-75 ..
FORD ESCORT CLX, 1991/95 r., 110 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy, model przejściowy, 5-biegowy, centralny zamek, szy
berdach, el. reg. reflektory, RM Pioneer ♦ 4 głośniki, welurowa 
tapicerka, serwisowany, przegląd do 2002 r., zadbany, - 9.600 
zł. Wrocław, tel. 0601/97-78-00 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r.. 123 tyskim, 1800 ccm. 16V.

ry metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, RO, centr. zamek, -10.800 
zł. Wałbrzych, teł. 0603/81-67-71
FORD ESCORT Ghia. 1992 r., metalic, 5-drzwiowy, el. reg. lu
sterka, szyby i dach. centr. zamek, spoiler tylny, - 11.400 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/665-03-82
FORD ESCORT KOMBI. 1992 r.. 1600 ccm. wtrysk I właściciel, 
alum. felgi, centralny zamek, szyberdach, relingi dachowe, ser
wisowany, stan b. dobry, - 12.300 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/36-17-09
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 1400 ccm, benzyna 5-drzwio
wy, korektor świateł, roleta, blokada skrzyni biegów, RM, alarm, 
- 13.000 zł lub zamienię na VW Passata 1.9 TDi, z dopłatą. 
Wałbrzych, teł. 074/844-97-83
FORD ESCORT, 1992/93 r.. 85 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, radio, wspoma
ganie, welurowa tapicerka, bez wypadku, - 12.900 zł lub za
mienię na tańszy. Legnica, teł. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r„ 150 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, relingi dachowe* szyberdach, centr. zamek, wspo
maganie, welurowa tapicerka, RM, alum- felgi, bez wyoadku, w 
kraju od tygodnia, - 13 500 zł. Chojnów, lei. 076/818-78-18̂  
0607/05-07-75
FORD ESCORT. 1993 r.. 108 tys. km, 1ŚOO ccm. 16V. srebrny 
metalic. 5-drzwiowy. bez wypadku, ABS, centr. zamek, hak, 
wspomaganie, szyberdach, radio, welurowa tapicerka, w kraju 
od tygodnia, stan idealny, -14.800 zl. Jasień, teł. 068/371-Ó 7-30 
FORD ESCORT, 1993r., 86tys. km. 1400ccm, granatowy, wspo
maganie, welurowa tapicerka, nie eksploatowany w kraju, -
12.800 zł. Leszno, tel. 065/529-02-65 po godz. 20 
FORD ESCORT. 1993 r., 104 tys. km, 1600 ccm, 16V, DOHC. 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, RO, wspomaganie kier., immobili
zer, 2 poduszki pow., ęl. reg. reflektory, spoiler, zderzaki w ko
lorze nadwozia, nowe klocki, kpi. dokumentacja, sprowadzony 
w całości, -13.600 zł lub zamieńię na Opla Calibrę 1991/92 r. 
albo inny. Polkowice, tel. 076/749-53-88 
FORD ESCORT CABRIO, 1993 r., 86 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
DOHC, czerwony, el. reg. dach, el. otw. szyby, alum. felgi, białe 
zegary, welurowa tapicerka. kubełkowe fotele, zderzaki w kolo
rze nadwozia, RO Pioneer, wspomaganie, czerwone dodatki w 
środku, alarm + pilot, stan b. dobry, • 22.700 zł. Rawicz, tel. 
065/545-17-22,0604/88-43-17
FORD ESCORT XR3i, 1993 r.. 136 tys. km, 1800 ccm, czarny, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby szyberdach, el. reg. 
lusterka, ABS, kubełkowe fotele, lotka, RM, stan b. dobry, -
16.900 zł. Złotoryja, tel. 076/878-35-81 
FORD ESCORT, 1993 r., 1800 ccm, diesel, biały, wspomaga
nie. -13.900 zł. . tel. 0604/87-31-55 
FORD ESCORT. 1993 r.. 80 tys. km. 1400 ccm, 16V, czarny 
metalic, nowy model, abs, welurowa tapicerka. książka serwi
sowa. immobilizer, - 11.000 zł. 59-220 Legnica, tel. 
076/862-32-03,0603/91-07-42
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 1600 ccm, 16V ABS, podusz
ka pow, -16.000 zł lub zamienię na diesla KOMBI. Ołąpra, tel. 
071/313-93-62
FORD ESCORT, 1993 r., 86 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebie
ski, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., blokada skrzyni biegów, 
alarm, welurowa tapicerka, • 14.800 zł. Prusice k. Trzebnicy, 
tel. 071/312-27-57,0608/42-93-46 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 105 tys. km, 1600 ccm, 16V. 
bordowy metalic. wspomaganie, poduszka pow., 5-drzwiowy, 
5-biegowy, roleta, RO, -12.900 zł lub zamienię na tańszy. Ry
dzyna, woj. leszczyńskie, tel. 0601/07-86-42,0605/35-03-01 
FORD ESCORT CLX, 1993 r.. 100 tys. km. 1400 ccm. kolor 
grafitowy metalic, szyberdach, 5-biegowy, alum. felgi, ospoile-
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rowany, wspom. kierownicy, sportowy ukl. wydechowy, welurb- 
wa tapicerka, centralny zamek, kpi. dokumentacja, sprowadzo
ny w całości, stan idealny, • 14.300 zl lub zamienię na inny do
25.000 zł. Wałbrzych, tel. 0600/69-98-60
FORD ESCORT, 1993 r.. 88 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, centralny 
zamek, dzielona kanapa, welurowa tapicerka, sprowadzony w 
całości, • 17.200 zł. Włoszakowice, tel. 065/533-16-99, 
0605/83-35-22
FORD ESCORT, 1993 r„ czarny, 3-drzwiowy, -14.000 zl. Wro
cław. tel. 071/351-71-24,071/361-18-11 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r„ 140 tys. km, 1900 ccm, ben
zyna, złoty metalic, I rej. w kraju w 96 r., sprowadzony z USA na 
mienie przesiedleńcze, klimatyzacja, automatic, automatyczne 
pasy, ciemne szyby, welurowa tapicerka, roleta bagażnika, ga
rażowany, stan silnika i skrzyni biegów b. dobry. - 14.800 z ł , 
możl. raty przez kornie Zielona Góra. tel. 068/321-16-17, 
0606/63-95-69
FORD ESCORT CLX KOMBI, 1993 r., 127 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna, granatowy, centr. zamek, wspomaganie, dzielone tyl
ne siedzenia, el. reg. reflektory, - 9.000 zł lub zamienię na mniej
szy, w tej cenie. Złotoryja, tel. 076/878-23-37.0607/43-12-34 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, szary 
metalic, sprowadzony w całości z Niemiec, bez wypadku, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., centralny zamek, 
szyberdach, w kraju od miesiąca, stan idealny, • 17.200 zl (moż
liwe raty) lub zamienię na tańszy samochód. Brzeg, tel. 
077/416-51-41,0604/95-94-62
FORD ESCORT CLX, 1993/94 r., 1400 ccm, niebieski. 5-drzwio- 
wy. serwo, szyberdach, welur, reg. kierownica, el. reg. reflekto
ry, RO. -13.500 zł. Leśna, tel. 075/724-21-43 
FORD ESCORT, 1993/94 r.. 1600 ccm, 16V centr. zamek, alarm, 
2 pod. powietrzne, I właściciel, immobilizer, • 16.000 zl. Nowa 
Sól. tel. 0606/55-18-93
FORD ESCORT. 1993/94 r., 65 tys. km.. 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, alarm, blokada skrzyni biegów, nowe 
opony, kupiony w kraju, -13.800 zl (możliwe raty) lub zamienię. 
Paczków, tel. 077/431-78-88.431-75-08 
FORD ESCORT KOMBI. 1993/94 r., 137 tys. km, 1800 ccm. 
diesel, srebrny metalic, sprowadzony w całości na kołach, w 
kraju od 4 dni, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, el. 
reg. reflektory, alum. felgi, welurowa tapicerka, roleta, RM, stan 
idealny, atrakc. wygląd, - 15.800 z) (kupujący nje płaci podat
ku). Rawicz, tel. 0604/25-21-53 
FORD ESCORT, 1994 r., 120 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, niebie
ski, szyberdach, centr. zamek, 5-drzwiowy, oryg. lakier, stan b. 
dobry, • 12.900 zł. Lipniki 72a, gm. Kamiennik, woj. opolskie, 
tel. 0606/24-67-72
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 111 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
srebrny metalic, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, relingi da
chowe, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, RM oryginal
ny, immobilizer, - 14.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.) Ra
wicz. tel. 0604/97-38-95
FORD ESCORT, 1994 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perio- 
wobordowy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, centr. zamek, 
wspomaganie, poduszka pow., RM, el. reg. reflektory, zderzaki 
w kolorze nadwozia, 5-biegowy. nowy model, w kraju od tygo
dnia, stan idealny, - 15.900 zł. Rawicz, tel. 065/546-52-76, 
0604/26-53-15
0  FORD ESCORT RS, 1994 r., 2000 ccm, 16V, 150 

KM, czerwony, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
poduszka pow., szyberdach, - 15.900 zł lub za- 
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87024261

FORD ESCORT, 1994 r. składak, techn. sprawny, dużo nowych 
taęści (na gwarancji), - 5.800 zł. Oława, tel. 0601/73-56-80 
FORD ESCORT, 1994 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, szyberdach, 3-drzwiowy, spoiler tylny, - 13.300 zł. Radwa
nice. teł. 0502/50-39-28
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r„ 91 tys. km, 1900 ccm, 16V, 
malinowy metalic, klimatyzacja, wspomaganie kier., centr. za
mek, 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 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00449 www.autogielda.com.pl)
FORD ESCORT KOMBI. 1994 r., 120 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, poduszka pow., centr. zamek, alarm, RM, szyber
dach, ABS, roleta bagażnika, w kraju od 99 r., dzielona tylna 
kanapa, można oglądać w internecie www.gosia.gratka.pl, • 
15.500 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 071/364-20-34 
FORD ESCORT, 1994 r., 105 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, wspomaganie kierownicy, poduszka powietrzna, cen
tralny zamek z pilotem, RO, klimatyzacja, el. otw. szyby, immo
bilizer, 4-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, alarm, spro
wadzony w całości, -17.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-55-35 
FORD ESCORT, 1994 r„ 94 tys. km, 1600 cćm. 16V, perlowo- 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, klimatyzacja, po
duszka pow., centr. zamek, el. otw. szyby, RO, bez wypadku, - 
15.400 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-71-96,0604/60-82-80 
FORD ESCORT. 1994/95 r„ 78 tys. km. 1600 ccm. 16V, bordo
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RM, książ
ka serwisowa, bez wypadku, - 13.300 zł. Legnica, tel. 
076/862-03-91,0605/63-27-78
FORD ESCORT, 1994/95 r., 70 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały,
1 właściciel, dużo dodatków, stan b. dobry, - 17.300 zł. Wał
brzych. tel. 074/848-63-81, 0600/55-63-12
FORD ESCORT. 1994/95 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, 90 
kM, zielono-niebieski, atrakc. wygląd, alum. felgi; RO, szyber
dach, spoilery, chromoweslodatki, alarm, immobilizer, el. reg. 
reflektory, kpi. kół zimowych, dzielona tylna kanapa, 3-drzwio
wy, garażowany, -17.500 zł lub zamienię na Opla Corsę, 97/98 
r., z dopłatą. Wrocław, tel. 071/348-91-39,0600/30-81-20 
FORD ESCORT KOMBI, 1994/95 r., 1300 ccm, benzyna, wtrysk, 
biały, kupiony w salonie, centr. zamek, wspomaganie, RM, blo
kada skrzyni biegów, stan b. dobry, • 18.500 zł lub zamienię na 
Hondę Civic. Wrocław, tel. 071/353-07-89 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
morski metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaga
cie, RM, roleta, relingi, stan idealny, nowy model, do rej. -18.000 
zł. Ozorzyce 24*woj wrocławskie, tel. 0608/35-35-98 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 152 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, szyberdach, wspomaganie kier., radio, alarm, -
15.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-15-08 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem -A00478 www.au- 
togielda.com.pl)
FORD ESCORT, 1995 r, 79 tys. km, 1600 ccm, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, garażowany, kpi. dokumentacja, zadbany, bo
gate wyposażenie, lakier bez uszkodzeń, -16.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-72-10, 0503/86-39-55 
O  FORD ESCORT, 1995 r. wszystkie możliwe dodat

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

O  FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 1300 ccm, biały, 
kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, poduszka pow., szyberdach, alarm, im
mobilizer, welurowa tapicerka, stan idealny, - 
19.900 zł. „AUTO-PLUS", W ałbrzych, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01030631

FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 1800 ccm. diesel, czerwony, 
alarm, RM, immobilizer, wspomaganie, centr. zamek, relingi da

chowe, 2 pod. powietrzne, kpi. dokumentacja, -17.900 zl. Bo
lesławiec. tel. 0608/79-15-20
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 51 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, 16V, biały, serwisowany w Niemczech, centr. zamek, el. otw. 
szyby, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, welurowa tapicerka, 
czarna -16.000 zl + cło. Gdynia, tel. 0502/57-17-54 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 90 tys. km, 1800 ccm, TD, 
wiśniowy metalic, centr. zamek, szyberdach, ABS, wspomaga
nie, radioodtwarzacz, poduszka powietrzna, welur, bardzo do
brze utrzymany, sprowadzony na nowych warunkach, - 22.900 
zł. Gołuchów, tel. 062/761-75-62, 0600/15-49-99 
FORD ESCORT CLX, 1995 r„ 90 tys. km. 1800 ccm, 16V, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, immobilizer, wspo
maganie kier., ABS, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, 
alarm, halogeny, skóra, welurowa tapicerka, białe zegary, alu
miniowe felgi, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, - 22.000 
zl. Jelenia Góra, tel. 075/754-30-63 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 115 tys. km. 1800 ccm, diesel, 
biały, zadbany, stan b. dobry - 6.400 DEM + cło ok. 3.200 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/646-38-10, 0604/81-51-93 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r„ 80 tys. km, 1300 ccm, Pb. 
granatowy metalic, szyberdach, relingi dachowe, przyciemnia
ne szyby, 2 pod. powietrzne. RO, dzielona tylna kanapa, el. 
reg. światła, nowy akumulator, zadbany, garażowany, -14.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-46-48,090/23-06-65 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, - 18.000 zł. Lubin, 
tel. 076/842-53-58, 0604/45-50-83 
FORD ESCORT KOMBi, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, ZE- 
TEC16V, bordowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, radio
odtwarzacz, - 19.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/736-83-75,0607/04-65-74
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, diesel, bordowy, 2 
pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, relingi dachowe, 
welurowa tapicerka, alarm, radio, zderzaki w kolorze nadwo
zia, - 19.000 zł lub zamienię na tańszy. Wiązów, woj. wrocław
skie, tel. 0603/28-57-93
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 88 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
pertowoniebieski metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, 
szyberdach, 2 poduszki powietrzne, RM, welurowa tapicerka, 
immobilizer, alarm, relingi dachowe, dzielona tylna kanapa, ro
leta, książka serwisowa, stan idealny, - 20.900 zł. Wrocław, tel. 
071/362-16-15,0601/70-22-65
FORD ESCORT KOMBI. 1995 r.. 92 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
biały, wspomaganie kier., centr. zamek, 2 pod. powietrzne, we
lurowa tapicerka, el. otwierany szyberdach, relingi, roleta, spro
wadzony^ nowych zasadach, kompletna dokumentacja, • 
19.500 zł. Wrocław, tel. 338-30-81,0607/09-61-42 
FORD ESCORT LX, 1995 r., 111 tys. km, 1900 ccm, biały, kpi. 
dokumentacja, bez wypadku, garażowany, nowy akumulator i 
opony, klimatyzacja, wspomaganie, poduszka pow, -16.500 zł. 
Wrocław, teł. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 100 tys. km, czerwony, 2 pod. po
wietrzne, ABS, centr. zamek, immobilizer, szyby atermiczne, 
RO, - 21.500 zł. Buczek Wielki, tel. 062/781-67-65 
FORD ESCORT KOMBI, 1995/96 r„ 33 tys. km. 1400 ccm. 
wtrysk, perłowy, garażowany, mało eksploatowany, zadbany, RM 
oryginalne, centralny zamek + piloty, wspomaganie kier., nowy 
akumulator i opony, stan idealny, el. reguł, reflektory, - 20.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-34-78 po godz. 16 
FORD ESCORT ZETEC, 1995/96 r„ 50 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
granatowy, 5-drzwiowy. wspomaganie, poduszka powietrzna, 
el. otw. szyby, centr. zamek, klimatyzacja, alarm, welur, halo
geny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 20.500 zl. Odo
lanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 93 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, kupiony w salonie, I właściciel, poduszka pow., autoalarm, 
immobilizer, dzielone tylne siedzenia, RO, serwisowany, -18.000 
zł. Wrocław, tel. 071/788-90-10, 0609/42-45-41 
FORD ESCORT, 1996 r., 78 tys. km. 1600 ccm. ZETEC. niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, immobilizer, centr. zamek, welurowa 
tapicerka. RM, • 18.500 zł. Lubin. tel. 076/844-75-29 po godz. 21 
FORD ESCORT, 1996 r., 90 tys. km, 1300 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, 5-drzwiowy, immobilizer, centr. zamek, 2 nowe 
opony, RO Pioneer + obracany panel, zadbany. - 18.000 z ł . 
cena do negocjacji. Wrocław, tel. 0502/08-00-67,071/373-56-65 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem -A00530 www.autogielda.com.pl)
O  FORD ESCORT, 1996 r., 1800 ccm, turbo D, czer

wony, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. po
wietrzne, • 21.800 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87024181

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 tapi
cerka, centr. zamek, alum. felgi, - 27.500 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/644-13-03, 0601/15-81-02 
FORD ESCORT, 1996 r.,'73 tys. km, 1800 ccm, diesel, kolor 
morski tnetalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szy
by, pod. powietrzna, welurowa tapicerka, zderzaki-w kolorze 
nadwozia, 5-drzwiowy, garażowany, stan idealny, • 21.000 zł. 
Leszno, tel. 065/526-14-64
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 117 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, Immobilizer, welurowa tapicerka, roleta, 
relingi dachowe, I właściciel, książka serwisowa, stan b. dobry, 
- 20.800 zł. Ścinawa, woj. legnickie, tel. 0607/45-51-17 
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r„ 64 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ciemnozielony metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. reg. 
reflektory, reguł, fotel kierowcy, tylna i przednia szyba ogrze
wana, oryginalne radio, relingi dachowe, roleta, siatka, dzielo
na tylna kanapa, welurowa tapicerka, książka serwisowa, za
dbany, garażowany, alarm, sta, - 23.000 zl. Ścinawa, tel. 
076/843-57-94,0607/25-64-77
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r.. 91 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
niebieski metalic, klimatyzacja, ABS, wspom. kierownicy, cen
tralny zamek, pilot, alum. felgi, relingi dachowe, welurowa tapi
cerka, spoiler, - 19.500 zł. Wałbrzych, teł. 074/855-05-08, 
0600/35-81-95
FORD ESCORT, 1996 r̂  100 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, bez wypadku, kupiony w salonie, I właściciel, książka serwi
sowa, centr. zamek, immobilizer, poduszka pow, kierowcy, waż
ny przegląd, -17.900 zł. Wrocław, tel. 364-55-72,0602/78-22-88 
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 100 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
wiśniowy, immobilizer, Mul-T-Lock, zadbany, przegląd do 
05.2002 r, - 19.900 zł. Wrocław, tel. 071/352-40-63, 
0608/55-66-40
FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r„ 88 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
biały, poduszka powietrzna, alarm, blokada skrzyni biegów, RO 
Kenwood, roleta bagażnika, • 19.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-75-61
FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r„ 70 tys. km, 1800 ccm. tur
bo D. granatowy, bez wypadku, w Polsce od bm., klimatyzacja, 
2 pod. powietrzne, centr. zamek, ABS, wspomaganie, relingi, 
roleta, udokum. pochodzenie, - 26.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-00-51,0503/09-95-45
FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r., 1800 ccm, turbo D, zielony 
metalic, w kraju od tygodnia, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
centr. zamek, el. otw. szyby bez wypadku, stan b. dobry, - 25.500 
zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-98-86,0501/57-37-99 
FORD ESCORT, 1997 r., 104 tys. km, 1300 ccm, Enduro, biały, 
5-drzwiowy. poduszka pow., RM, Mul-T-Lock, immobilizer, ku
piony w salonie w Polsce, kpi. kluczyków, kpi. dokumentacja, • 
20.600 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 0604/78-91-81, 
0604/78-92-73
FORD ESCORT, 1997 r, 59 tys. km. 1300 ccm, ESi, Enduro. 
bordowy metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowa

ny, 5-drzwiowy, poduszka pow., oryg. radio, stan idealny, - 
24.000 zł. Leszno, tel. 065/526-26-87,0605/69-32-23 
FORD ESCORT Ghia, 1997 r., 34 tys.-km, 1600 eem; 16V, ZE
TEC, perłowowiśniowy, pełne wyposażerri§ elektr.j. klimatyza
cja, RM zRDS, skórzana kierownica, wykończenie w drewnie,
- 25.300 zł. Topola Mała, tel. 062/735-41-99,0603/24-00-08. ' 
FORD ESCORT, 1997 r., 101 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, alarm, poduszka pow., centr. zamek, 5-osobowy, I rej. w 97 r, 
• 17.000 zł. Gdyni?, tel. 0600/63-21-93
FORD ESCORT, 1997 r., 45tys. km, 1600 ccm, 1Ś\Ż, czerwony, 
pełne wyposażenie, automatic, serwisowany, - 28.000, zł. Gło
gów, tel. 076/835-38-56 wieczorem, 0502/36-19-82 
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r„ 53 tyś. km, 1400 ccm, ZE
TEC, kolor wiśniowy metalic, bez wypadku, książka serwiso
wa, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szy*. 
berdach, relingi dachowe, roleta, oryg. RM + panel, - 20.000 zl. 
Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 - 
FORD ESCORT Ghia, 1997 r., 58 tys. km, 1600 ccm. 16V, srebr
ny metalic, poduszka pow., ABS, klimatyzacja, - 23.900 zl lub 
zamienię na Poloneza Caro, Atu Plus, z inst. gazową. Szcza
niec, gm. Myszęcin, woj. zielonogórskie, tel. 0603/07-54-49 
FORD ESCORT, 1997 r., 87 tys. km, 1300 ccm, biały, 4-drzwio
wy, kupiony w salonie, stan b. dobry, - 22.000 zł. Wroęław, tel. 
071/355-66-08 '
FORD ESCORT, 1998 r., 6 tys. km, 1600 ccm, benzyna, perło- 
wobrązowy, klimatyzacja, poduszka pow., centr. zamek • 28.000 
zl. Rawicz, tel. 061/545-16-54
O  FORD ESCORT, 1998 r„ 49 tys. km, 1600 ccm,' 

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

FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 50 tys. km, 1800 ccm, 16V, gra
natowy metalic, ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, centr. zamek, reguł, fotel kierowcy, podgrzewane sie
dzenia, halogeny, alum. felgi, immobilizer, welurowa tapicerka, 
wykończenia w drewnie, spoiler tylny, 5-drzwiowy, garażowa
ny, • 27.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kępno, tel. 
062/782-07-76,0503/75-98-59
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 81 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, biały, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, 
centr. zamek, immobilizer, halogeny, relingi dachowe, RO, wspo
maganie, welurowa tapicerka, • 27.900 zł. Opole, tel. 
077/454-09-69
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 40 tys. km, czamy, klimatyza
cja, aluminiowe felgi, książka serwisowa, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 25.900 zł. Wrocław, tel. 071/338-02-01,0601/55-35-64 
FORD ESCORT KOMBI. 1998 r, 1800 ccm, turbo D, granato
wy, wspomaganie, RM, welurowa tapicerka, kupiony w salonie,
- 24.000 zł. Wrocław, tel. 0601/57-17-43 --
FORD ESCORT, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, centr. zamek + pilot, ABS, poduszka pow, • 24.500 
zł. Wrocław, tel. 0602/26-07-27 
FORD ESCORT, 1998 r., 51 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, ABS, poduszka pow., alarm, el. otw. szyby, el. reg.

reflektory, halogeny, welurowa tapicerka, kupiony w salonie, bez 
wypadku, I właściciel, stan b. dobry, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/43-00-87
FORD ESCORT BOLERO, 1998/99 r„ 50 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salo
nie, serwisowany, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, welurowa tapicerka, alarm, stan silnika i blacharki 
b. dobry. • 25.000 zł. Ziębice, tel. 0602/37-79-98 
FORD ESCORT KOMBI, 2000 r., 15 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
bordowy metalic, kupiony u dilera, na gwarancji, homologacja 
na ciężarowy, 5-osobowy, relingi dachowe, wspomaganie, pod. 
powietrzna, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i fotel, halogeny, 
welurowa tapicerka, przednia szyba ogrzewana, • 36.200 zł. 
Wrocław, tel. 0602/40-80-34
FORD FIESTA, 1978 r., • 2.000 zł. Lubrza k. Świebodzina, tel. 
0606/13-26-33
FORD FIESTA XR2i, 1981/82 r., 1300 ccm, wtrysk, czerwony, 
oryginalne alum. felgi oraz zawieszenie sportowe, kubełkowe 
fotele, obrotomierz, 85 KM, atrakc. wygląd, • 3.500 zł. Zielona 
Góra, tel. 0502/10-83-41
FORD FIESTA, 1982 r., 1300 ccm, czerwony, szyberdach, koła 
13*, aluminiowe felgi, dzielona tylna kanapa, części zamienne, 
-1.800 zł. Wrocław, teł. 071/341-42-44 
FORD FIESTA, 1984 r., 162 tys. lyn, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, hak, odcięcie zapłonu, • 3.700 zł lub 
zamienię na Forda Escorta z 1993 r., Fiata Tempra, inne. Bole
sławiec, tel. 075/736-55-13
FORD FIESTA, 1984 r., 80 tys. km, 957 ccm, benzyna, biały, 
mało używany, dodatkowe światło .stop*, pokrowce, RM, gara
żowany, stan b. dobry, - 4.800 zł. Wołczyn, tel. 0608/64-97-01 
FORD FIESTA. 1985 r.. 1600 ccm, srebrny metalic. • 4.700 zł. 
Nysa, tel. 0502/55-72-84
FORD FIESTA, 1985 r., 96 tys. km, 936 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, w ciągłej eksploatacji, ekonomiczny, szyberdach, pokrow
ce miś, światła dzienne, estetyczny wygląd, • 4.900 zł. Oława, 
tel. 071/303-01-27, 0607/27-39-53 
FORD FIESTA, 1986 r., 160 tys. km, 1600 ccm. diesel, niebie
ski, 5-biegowy, po wymianie amortyzatorów, taccz, klocków 
ham., nowy akumulator (gwarancja), odcięcie zapłonu, • 4.980 
zł. Wrocław, teł. 071/324-29-92,0602/18-41-14 
FORD FIESTA, 1986 r., 164 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski, nowy akumulator (gwarancja), 5-biegowy, stan b. dobry, • 
4.990 zł. Wrocław, teł. 0600/66-61-81 
FORD FIESTA, 1986 r„ 160 tys. km, 935 ccm, benzyna! biały, 
stan dobry; -4.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-03-61 
FORD FIESTA, 1986 r.. 88 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, do małych poprawek, do wymiany poduszki pod silnikiem, 
sprawny, przegląd do 08.2001 r, - 2.500 zł. Krosnowice, gm. 
Kłodzko, tel. 074/868-54-62,0605/11-36-12 
FORD FIESTA, 1987 r., 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, 5-biegowy, zadbany, garażowany, RM, • 4.900 zł. 
Paczków, tel. 077/431-69-97, 0608/03-49-43 
FORD FIESTA, 1988 r., 130 tys. km, 1000 ccm, czerwony, spro
wadzony w 1993 r. w całości, kpi. dokumentacja, II właściciel w 
Polsce, RM, nowe opony, przegląd do 02.2002 r., po remoncie 
zawieszenia, atrakc. wygląd, stan techniczny b. dobry, • 5.500 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78, 0601/67-73-07 
FORD FIESTA, 1988 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, stan 
b. dobry, białe tablice - 800 DEM. Ryszard Kowalski, Zgorze
lec, tel. 075/775-24-36 w godz. 9-17 
FORD FIESTA, 1989 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy,
4-biegowy, nowe opony, kpi. dokumentacja, - 7.900 zł. Kroto
szyn, tel. 0602/80*5-32 a
O  FORD FIESTA, 1989 r., 1100 ccm 5-biegowy, centr. 

zamek, - 7.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87024531

FORD FIESTA, 1989 r.,14 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, po wymianie amortyzatory, alarm, - 8.000 zł. Doruchów, tel. 
062/731-52-79
FORD FIESTA, 1989 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 5-bie
gowy, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, zadbany, stan 
b. dobry. - 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, b. 
oszczędny, zadbane wnętrze, nie wymaga napraw,, stan ideal
ny, • 7.700 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
0602/71-40-79
FORD FIESTA 1989/90 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, alarm, stan b. dobry, • 9.700 zł lub zamienię. 
Bolesławiec, tel. 075/734-72-65. 0604/67-86-93 
O  FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, granatowy, ABS, 

5-biegowy, - 8.700 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87024121

FORD FIESTA, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny metalic,
5-drzwiowy, centralny zamek, el. otwierane szyby, • 8.200 zł. 
Kowary, tel. 0603/45-73-54
FORD FIESTA, 1990 r., 68 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, szyberdach, el. reg. lampy, 2 kpi. opon, radio, odcięcie za
płonu, oznakowany, • 8.300 zł. Leszno, teł. 0504/92-96-10 
FORD FIESTA XR2,1990 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czar
ny, pełna dokumentacja, welurowa tapicerka, 5-biegowy, kubeł
kowe fotele, 110 KM, spoilery, sprowadzony w 1997 r., stan b.

dobry, -9.500 zl lub zamienię na inny samochód. Opole, tel. 
0608/22-93-38
FORD FIESTA, 1990 r., 110 tys. km, 1400 cćm, benzyna, nie
bieski metalio, 5-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, • 10.800 
zl lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, tel. 077/431-78-88, 
431-75-08
FORD FIESTA, 1990 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
bez wypadku, 5-biegowy, szyberdach, zadbany, garażowany, - 
8.200 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-10, 
0608/03-49-43
FORD FIESTA, 1990 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, stan dobry, • 8.900 zł lub zamienię 
na inny, chętnie diesel lub z inst. gazową. Wrocław, tel. 
071/314-82-77,0608/31-47-37
FORD FIESTA, 1990 r., 95 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, stan idealny, na białych 
tablicach - 2.200 zł. Zgorzelec, tel. 0603/11-16-91 
FORD/IESTA SKŁADAK, 1990 r., 130 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk,' niebieski metalic, szyberdach, dzielona tylna kanapa, 
RM, obrotomierz, 5-biegowy, sportowa kierownica, kpi. doku
mentacja, • 9.500 zł. Złotoryja, tel. 0607/43-12-55 
FORD FIESTA, 1990/91 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czarny, automatic, sprowadzony w Niemiec, I właściciel, 
3-drzwiówy, szyberdach, alum. felgi, alarm, zadbany, • 9.500 
zł. Strzelin, tel. 071/392-13-04,0605/30-67-63 
FORD FIESTA, 1990/95 r., 75 tys. km, 1100 ccm, niebieski me
talic. 5-drzwiowy, kpi. dokumentacja, stan dobry, - 8.300 zł. Trzci
nica, tel. 062/781-59-83
FORD FIESTA, 1990/97 r., 220 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały. 
3-drzwiowy, 5-biegowy. radio + 4 głośniki, bez wypadku, 
oszczędny, • 9.000 zł. Szczodrów, tel. 062/785-00-72 
FORD FIESTA, 1991 r., 120 tys. km, 1100 ccm, czerwony, ra
dio, el. reg. reflektory, • 9.200 zl. Kaliszkowice Obłockie, tel. 
062/731-91-18,0502/65-58-97
O  FORD FIESTA, 1991 r., 1100,ccm, czerwony, 

2-drzwiowy, na białych tablicach • 900 DEM. Gu
bin, tel. 0503/98-81-94,0600/59-13-33 87024701 

FORD FIESTA, 1991 r., 136 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RO, do sprowadzenia z Niemiec, - 
10.500 zł. Chojnów, tel. 0604/57-87-42

FORD FIESTA CLX, 1991 r., 116 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, sprowadzony w całości, radioodtwarzacz, pełna do
kumentacja, stan b. dobry, welurowa tapicerka, -10.700 zł. Go
styń, tel. 065/572-65-71, 0604/33-86-50 
FORD FIESTA, 1991 r., 95 tys. km, 1100 ccm, benzyna, grana
towy, welurowa tapicerka, obrotomierz, blokada zapłonu, RO ♦ 
4 głośniki, alum. felgi, dodatkowy kpi. opon, stan idealny, - 9.800 
zł. Kamienna Góra. tel. 0603/43-32-45,075/746-13-10 
FORD FIESTA 1991 r., 112 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 5-biegowy, RO. stan techn. b. dobry, dzielona tylna ka
napa, zegarek el., bez wypadku, sprowadzony w całości w maju 
b.r, - 8.500 zl. Kępno, tel. 062/782-28-86 
FORD FIESTA 1991 r., 110 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, dzielona tylna 
kanapa, RO, sprowadzony w całości, stan techn. b. dobry, waż
ny przegląd, serwisowany, • 10.600 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-75-94
FORD FIESTA C, 1991 r„ 95 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, biały, 
3-drzwiowy, katalizator, RO, regulacja świateł, garażowany, -
9.000 zl. Korzeńsko, gm. Żmigród, tel. 0607/07-67-71 
FORD FIESTA CLX, 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, i. niebie
ski, 5-drzwiowy, alarm, centr. zamek, szyberdach, kupiony w 
salonie, ważny przegląd, nowy ukł. wydechowy, stan b. dobry, •
10.000 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-90-88
FORD FIESTA 1991 r., 93 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, stan techniczny b. do
bry, • 9.500 zł. Mietków, tel. 071/316-91-62 
FORD FIESTA, 1991/92 r., 98 tys. km, 1300 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, obrotomierz, welurowa tapicerka, RO, zielone szy
by, sprowadzony w całości, książka serwisowa, - 9.800 zł. Lwó- 
wek Śląski, tel. 075/782-48-49, 0607/26-2444 
FORD FIESTA, 1991/92 r., 138 tys. km, 1800 ccm, diesel, bor
dowy, 5-drzwiowy, szyberdach, RM Ford, el. reg. reflektory, we
lurowa tapicerka, tydzień w kraju, bez wypadku, stan b. dobry, 
- 11.900 zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 
065/546-10-46,0603/85-26-46
FORD FIESTA, 1991/92 r., 98 tys. km, 1100 ccm, srebrny meta
lic, sprowadzony w całości w 1994 r., kpi. dokumentacja, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, dzielone tylne siedzenia, 4 nowe opo
ny, przegląd do 05.2001 r., RM, stan b. dobry, - 8.600 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-28-58, 0602/35-61-24 .
FORD FIESTA, 1992 r., 112 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, szyberdach, RM, stan b. dobry, -11.300 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Legnica, tel. 0601/55-24̂ 52 .
FORD FIESTA. 19921., 109 tys. km. 1100 ccm, biały, sprowa
dzony w całości, centr. zamek, alarm, szyberdach, alum. felgi, 
5-biegowy, 3-drzwiowy, zadbany, stan dobry, • 10.000zł. Lubin, 
tel. 076/844-49?84
FORD FIESTA. 1992 r.t 1300 ccm. zielony, wspomaganie. ABS,
I właściciel, stan idealny, • 11.500 zł. Lubliniec, woj. często
chowskie, tel. 0606/18-72-53
FORD FIESTA CLX, 1992 r., 103 tys. km, granatowy, 3-drzwio
wy -10.000 zł. Oława, tel. 071/313-55-55. 0603/21-46-25 
FORD FIESTA, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, czarny 
metalic, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, dzie
lona tylna kanapa, el. reg. reflektory, RO, oclony, stan dobry, - 
11.800 zł. Syców, tel. 0601/19-09-61 
FORD FIESTA, 1992 r., 58 tys. km, 1800 ccm, diesel, czarny, 
szyberdach, 5-biegowy, zadbany, • 9.800 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-11-78
O  FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm, niebieski meta

lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, stan 
idealny, - 10.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97,0602/79-49-88 .87024821 

FORD FIESTA, 1992 r., 130 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czarny, 
szyberdach, el. reg. reflektory, immobilizer, nowe opony, bez 
wypadku, RO, kpi. dokumentacja, I właściciel, stan idealny, • 
11.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-23-90,0603/11-61-82 
FORD FIESTA CLX, 1992 r., 142 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
metalic, bez wypadku, sprowadzony w całości, szyberdach, we
lurowa tapicerka, atermiczne szyby, stan b. dobry, radio, I wła
ściciel. - 11.400 zł. Lubin, tel. 076/842-14-09. 0604/12-29-97 
FORD FIESTA, 1992 r., 100 tys. km, 1100 ccm, biały. 3-drzwio- 
wy - 4.000 zł> cło i opłaty lub po ocleniu 9.000 zł (stoi przy 
granicy). Strzegom, tel. 074/855-23-58 
FORD FIESTA, 1992 r., 121 tys. km. 1100 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka, dzielor 
na kanapa, RM, stan techniczny b. dobry, zadbany, -10.200 zi 
lub zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78,0601/67-73-07 
FORD FIESTA, 1992 r., 107 tys. km, 180Ó~ccm, diesel, bordo
wy, po wymianie oleju, pasków rozrządu, szyberdach, tylna szy
ba ogrzewana, RM, el. reguł, reflektory, zadbany, alarm, • 11.200 
zł. Wrocław, teL 071/324-20-98 po godz. 16'
FORD FIESTA CL, 1992/93 r., 70 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
niebieski, w kraju od miesiaca, oclony, zarjestrowany, bez wy
padku, oryg ł̂akier i przebieg, I właściciel, dokumentacja, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, RO z RDS + głośniki, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, serwisowany, garażo
wany, bez korozji, • 10.900 zi (możliwe raty lub zamiana). Ka
mienna Góra, tel. 0606/23-66*76 
FORD FIESTA, 1993 r., 128 tys. km, 1800 ccm. diesel, biały.

3-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, -11.900 zl 
(zwolnienie z opłaty skarb ). Legnica, tel. 0601/55-24-52 
FORD FIESTA, 1993 r., 78 tys. km, 1100 ccm, niebieski, 
3-drzwiowy, sprowadzony w całości, RO Blaupunkt, alarm, od- . 
cięcie zapłonu, zadbany, -11.000 zł lub zamienię na Fiata Bra- 
vę Polkowice, tel. 076/845-06-29 
FORD FIESTA, 1993 r., 68 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, perłowo- 
granatowy metalic, bez wypadku, el. otw. szyby, centr. zamek, 
szyberdach, welurowa tapicerka, w kraju od tygodnia, stan b. 
dobry, - 11.700 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
0604/97-38-95
FORD FIESTA. 1993 r., 107 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wień meksykańska, bez wypadku, 3-drzwiowy, 5-biegowy, zie
lone szyby atermiczne, el. reg. reflektory, dzielona tylna kana
pa, reguł. wys. mocowania pasów, w kraju od 2 dni, -10.900 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76, 
0605/40-95-94
FORD FIESTA XRZ, 1993 r„ 94 tys. km, 1800 ccm, 16V, fiole
towy, alarm, ceńtr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, alum. fel
gi, fotele kubełkowe, szyberdach, - 10.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-16-61
FORD FIESTA, 1993 r., 128 tys. km, 1300 ccm, czamy, 3-drzwio
wy, szyberdach, welurowa tapicerka, radio, stan idealny, -12.400 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0609/44-33-96 
FORD FIESTA, 1994 r.. 70 tys. km, 1300 ccm, EFi, kolor grafi
towy metalic, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, stan b. dobry, •
12.700 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431 -64-44. 
0608/50-06-93
O  FORD FIESTA, 1994 r., 70 tys. km, 1300 ccm, 

wtrysk, granatowy metalic, poduszka powietrz
na, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, zderzaki w kolorze na<Jwo*(Uk. 
zia, zwolniony z podatku, • 13.000 zł. tel. 
065/549-61-84,0609/51-84-55 03003201

FORD FIESTA. 1994 r., 93 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, nowy akumulator, lakiero
wane zderzaki, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, - 
13.200 zł. Kłodzko, tel. 074/647-59-81, 0607/43-44-13 
FORD FIESTA, 1994 r., 69 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, 
•pod. powietrzna, wspomaganie, książka serwisowa, RM, bez 
wypadku, szyberdach, • 12.500 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
FORD FIESTA, 1994 r„ 77 tys. km, 1100 ccm, biały, 3-drzwio
wy, -11.900 zł. Syców. tel. 0603/98-51-69 
FORD FIESTA, 1994 r., 79 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 3-drzwiowy, katalizator, alarm, garażowany, ł właściciel w 
kraju, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, książka ser
wisowa, nowe tłumiki, klocki ham. i akumulator, 2 koła zimowe,
• 11.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-22-82 
FORD FIESTA; 1994/95 r., perłowobordowy, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, szyberdach, koła zimowe, alarm, blokada skrzyni biegów, 
garażowany, zadbany, -13.500 zł. Legnica, tel. 076/887-87-15, 
0604/16-98-80
FORD FIESTA, 1994/95 r.. 75 tys. km, 1300 ccm, pertowośliw- 
kowy, sprowadzony w całości na kołach, bez wypadku, oryg. 
lakier, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, szyber
dach, atermiczne szyby, kpi. dokumentacja, stan idealny, •
13.700 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19
FORD FIESTA, 1995 r„ 43 tys. km, 1300 cęm, wtrysk, perłowo- 
granatowy, 2 poduszki pow., wspomaganie, szyberdach, centr. 
zamek, alarm f  pilot, blokada skrzyni biegów, immobilizer, ciem
ne szyby, kubełkowe fotele, halogeny, RO % 4 głośniki, sporto
we zawieszenie, progi i spoilery Zender, alum. felgi O.Z. 14", 
kpi. kół zimowych stan idealny, cena do uzgodnienia • 17.200 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/752-34-38,0606/87-73-80 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem -AE0055 
www.autogielda.com.pl)
FORD FIESTA, 1995 r., 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., 65 tys. km, 1100 ccm, bordowy, spro
wadzony w całości, welurowa tapicerka, 3-drzwiowy, 2 pod .$& - 
wietrzne. -13.500 zł. Leszno, tel. 065/520-18-64,0502/40-96-01 
FORD FIESTA, 1995 r., 62 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, immobilizer, poduszka powietrzna, welurowa tapi
cerka, nowe opony, akumulator, I właściciel, garażowany, za
dbany, -14.300 zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-75-87 
FORD FIESTA, 1995 r., 60 tys. km, 1100 ccm, grafitowy meta
lic, 2 poduszki pow., sprowadzony z Niemiec, zarejestrowany, •
12700 zł. Zielona Góra, tel. 0607/32-49-43 
FORD FIESTA Ghia, 1995/96 r., 53 tys. km. 1250 ccm, ZETEC 
16V, pertowofioletowy, 75 KM, wspomaganie, el. otw. szyby, 
centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, -16.900 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/735-92-72 /
FORD FIESTA, 1995/96 r., 45 tys. km, 1300 ccm, fioletowy, 
wspomaganie, RM. el:-reg. reflektory, immobilizer, • 16.500 zl. 
Syców, woj. kaliskie, tel. 0603/24-54-22 
FORD FIESTA, 1996 r., 36 tys. km, 1250 ccm, Zetec, kolor srebr
ny, 5-drzwiowy, ABS, centr. zamek, automatic. 2 pod. powietrz
ne, el. otw. szyby, estetyczny wygląd, • 16.000 zl. Bolesławiec, 
tel. 075/734-54-87
FORD FIESTA, 1996 r., 110 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebie
ski metalic, dzielone tylne siedzenia, el. reg. reflektory, nie rej. 
w kraju, oclony według nowych zasad celnych, - 17.000 zl. 
Opole, tel. 077/482-15-58, 0606/13-86-30.0503/50-58̂ 51 
FORD FIESTA. 1996 r„ 107 tys. km, -1600 ccm, 16V, Zetec, 
błękitny metalic, oclony w całości, szyberdach, alarm, centr. 
zamek, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. reg. reflek
tory i lusterka, stan b. dobry, • 21.200 zł lub zamienię na inny. 
Strzegom, tel. 074/844-16-41, 0606/33-85-06 
FORD FIESTA, 1996 r., 47 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, centr. 
zamek, wspomaganie, poduszka, lakierowane zderzaki, 
3-drzwiowy, - 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. Jarocin, tel. 062/747-64-06.0502/54-74-94 
FORD FIESTA, 1996 r., 71 tys. km. 1800 ccm, diesel, morska.. 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek + 
lot. RO, - 20.500 zl. Opole, tel. 077/474-73-04 
FORD FIESTA, 1996/97 r., 40 tys. km, 1250 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, silnik Zetec, atrakc. wygląd, klamki, lusterka, zde
rzaki, grill, spoiler tylny w kolorze srebrnym metalic, ABS, 
wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. szyby. RO, alum. 
felgi, poduszka powietrzna, nowy model, • 18.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-24-61, 0606/48-30-41 
FORD FIESTA, 1997 r., 30 tys. km, 1300 ccm, enduro, fioleto
wy, 5-drzwiowy, 5-łJtegowy, RM + RDS, welurowa tapicerka, 
nowy, model, I właściciel, zadbany, kpi. dokumentacja, stan ide
alny, • 17.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75,0608/10-08-32 
FORD FIESTA, 1997 r„ 40 tys. km, 1300 ccm, 16V, czarny, RO 
z RDS, alarm + pilot, poduszka powietrzna, alum. felgi, opony 
zimowe. • 22.000 zl. Walbrzych, tel. 074/841-01-88 
FORD FIESTA, 1997 r., 1300 ccm, enduro, niebieski, 5-drzwio- 
wy, bez wypadku, kupiony w salonie, I właściciel, RM, el. reg. 
reflektory, immobilizer, zegar cyfrowy, dzielone tylne siedzenia, 
stan b. dobry, • 19.800 zł (możliwe raty lub zamiania). Złoly 
Stok, tel. 074/817-50-01, 0604/17-92-85 
FORD FIESTA, 1998 r., 60 tysv km, 1800 ccm, diesel, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, el. otw. S2yby, wspomaganie kier., centr. 
zamek, oryg. RO, alum. felgi, atrakc. wygląd, • 22.500 zl. Bole
sławiec, teł. 075/734-73-10,075/736-96-28 
FORD FIESTA, 1998 r., 6 tys. km. 1250 ccm, 16V, niebieski, 
3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, wspomaganie, im
mobilizer, nie zarejestrowany w kraju. kpi. dokumentacja, stan 
idealny, • 21.500 zl. Lubin, tel. 0600/31-36-17 
FORD FIESTA, 1998 r., 50 tys. km, 1300 ccm, ciemnobordowy. 
poduszka powietrzna, wspomaganie, szyberdach, 2 elemenjtt ,̂ 
do lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
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'  21 300 zl. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17?! 
0601/53-46-55
FORD FIESTA, 1998 r., 47 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, c. zamek, 
immobilizer, poduszka powietrzna, radioodtwarzacz, • 25.300 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/762-30-44,0604/98-37-37 
FORD FIESTA, 1998 r„ 28 tys. km, 1300 ccm, srebrny metalic, 
poduszka powietrzna, immobilizer, wspomaganie, radioodtwa
rzacz oryginalny, szyberdach, - 21.000 zl. Wieruszów, tel. 
062/783-15-65
FORD FIESTA, 1998 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, stan do
bry, -19.500 zl. Wrocław, tel. 071/338-02-01,0601/55-35-64 
FORD FIESTA, 1998/99 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie elektr., 2 pod. powietrzne, 
ABS, ASD, RO, - 25.600 zł lub zamienię. Buczek Wielki, tel. 
062/781-67-65
FORD FIESTA, 1998/99 r., 30 tys. km, 1300 ccm. ENDURO, 
granatowy metalic, I właściciel, serwisowany, 5-drzwiowy, 2 po
duszki pow., wspomaganie, immobilizer, RM, centr. zamek, stan 
techn. idealny. • 23.500 zł. Kłodzko, tel. 074/647-23-97 
FORD FIESTA, 2000 r., 6 tys. km, 1242 ccm, wtrysk, 16V, zielo
ny metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, 
wspomaganie, jasne wnętrze, - 29.900 zł. Świdnica, tel. 
0604/09-25-86
FORD FOCUS, 1998/99 r„ 1600 ccm, 16V, czarny, klimatyza
cja, ABS, pełne wyposażenie elektr., alum. felgi, 2 pod. powietrz
ne, - 37.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-27-27, 0604/79-63-30 
FORD FOCUS, 1998/99 r., 44 tys. kmr 1800 ccm, błękitny, 115 
KM, pełne wyposażenie dodatkowe, radio + zmieniacz CD i pi
lot, aluminiowe wnętrze, aluminiowe felgi, 3-drzwiowy, sporto
wa sylwetka, sprowadzony z Niemiec w 2000 r, • 33.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/34-73-38 

• FORD FOCUS KOMBI GHIA, 1999 r„ 20 tys. km. 1800 ccm. 
16V, benzyna, jasnozielony metalic, serwisowany, książka ser
wisowa, klimatyzacja, 4 poduszki pow., 4 el. otw. szyby, reg. 
fotele i lusterka, ABS, ARS, beżowa tapicerka (skóropodobna), 
wspomaganie kier., centr. zamek, drewniane dodatki, alum. fel
gi, relingi, roleta, - 45.900 zl. Jelenia Góra, tel. 0601/25-89-72 
(ke0100)
FORD FOCUS, 1999/00 r., 185 tys. km, 1600 ccm. zielony meta
lic, klimatyzacja, ABS, el otw. szyby, centr. zamek, alarm + pi
lot, halogeny, radio + CD, reg. reflektory, - 38.500 zl. Leszno, 
tel. 065/520-96-91, 0604/77-02-86 
FORD FOCUS KOMBI GHIA, 2000 r., 29 tys. km, 1800 ccm,

. TDi pełne wyposażenie oprócz skóry, wykończenia w drewnie i 
'(P 1 chromie, stan idealny, faktura VAT, kupujący zwolniony z opłaty 

skarbowej, - 47.8.00 zł. Kalisz, tel. .062/502-92-02 po godz. 15, 
0601/14-54-75
FORD FOCUS, 2000 r., 23 tys. km, 1800 ccm, TDi, seledyno
wy, 5-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, centr. 
zamek, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, RO, • 47.500 zl. 
Leszno, tel. 065/526-21-27,0605/35-03-00 
FORD FOCUS, 2000 r., 21 tys. km, 1600 ccm, zetec kupiony w 
salonie, 5-drzwiowy, bez wypadku, klimatyzacja, radio Ford, 
wspomaganie, centr. zamek, pod. powietrzna, el. otw. szyby, 
welurowa tapicerka, immobilizer, stan b. dobry, -43.000 zl. Wro
cław, tel. 0501/93-94-25
FORD GALAXY, 1996 r., 46 tys. km, 2000 ccm, bordowy meta
lic, ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., bogata wer
sja, 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 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 42.900 zł lub za
mienię. Wałbrzych, tel. 074/846-31 -23 
FORD GALAXY, 1998 r., 35 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 42.000 zł. Wrocław, tel. 0607/19-33-83 
FORD GRANADA, 1978/91 r., 2000 ccm, V6 alum. felgi, hak, 
pokrowce, dodatkowe światło .stop’ , zarejestrowany na 1600 
ccm, brak przeglądu, do remontu, • 600 zł. Kije, tel. 
068/385-66-53
FORD GRANADA, 1979 r., 2300 ccm, V6 po przeglądzie, za
dbany, nowe opony, ukł. wydechowy, płyny, akumulator i świe
ce, hak, podłokietnik,-oryg. RO Alpine, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 
071/353-75-98
FORD GRANADA. 1980 r.. 2000 ccm, OHC, srebrny, zareje
strowany, przegląd do 03.2002 r:, po wymianie drzwi (do malo
wania), stan b. dobry, • 1.800 zl. Opole,'tel. 0601/07-78-90 
FORD GRANADA, 1980 r., 110 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny, V6, automatic, wersja na rynek amerykański, krążow
nik szos, stan dobry • 3.700 zl. Wrocław, tel.‘ 071/347-88-18 po 
godz.21,0501/79-94-15
FORD GRANADA, 1982 r., 82 tyś. km, 1600 ccm, srebrny me
talic, wspomaganie kier., szyberdach, aluminiowe felgi, kom- 

- ^.plet opon zimowych, 2 podłokietniki, po remoncie zawieszenie 
^Pprzednie i tylne, inst. gazowa, - 4.000 zł. Kłodzko, tel. 

074/867-71-57
FORD GRANADA, 1983 r., 185 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, techn. sprawny, wspomaganie, hak, ważny przegląd, szy
berdach, -1.500 zł. Kalisz, tel. 0601/97-48-11 
FORD GRANADA SEDAN, 1983 r., 2100 ccm, diesel, biały, •
1.200 zł. Wrocław, tel. 0605/07-09-33 
FORD KA. 1996 r., 1300 ccm, benzyna, Zielony metalic, bogata 
wersja, klimatyzacja, CD, el. otwierane szyby, - 20.000 zł lub 
zamienię na większy. Sieradz, tel. 043/829-76-95, 
0608/18-83-67
FORD KA, 1997 r., 46 tys. km, 1300 ccm, EFI, wtrysk, granato
wy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, tylne 
szyby uchylane, pod. powietrzna, oryg. RO, zadbany, w kraju 
od 2 miesięcy, -19.500 zl. Lubomierz, tel. 0603/07-42-45 
FORD KA, 1997 r.,.55 tys. km, 1300 ccm, EFi, Enduro. fioleto
wy, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., radio, tylne szyby uchy
lane, poduszki pow., el. reg. reflektory, w kraju od 2 miesięcy, 
atrakcyjny wygląd,- • 19.500 zł (możliwe raty). Kłodzko, tel. 
0603/53-75-30
FORD KA, 1998 r., 52 tys. km, 1300 ccm, czerwony, sprowa
dzony w 2000 r., stan b. dobry, • 18-200 zl. Niedaszów, tel. 
076/872-85-59,0601/81-39-74
FORD KA, 1998 r., 37 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, perłowoczar- 
ny, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, 
el. reg. reflektory, 2 poduszki powietrzne, ABS, radioodtwarzacz 
firmowy, zderzaki w kolorze nadwozia, książka serwisowa, tyl
ne szyby uchylane, stan idealny, • 21.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/880-00-58
FORD MONDEO. 1993 r.. 144 tys. km, 1800 ccm, 16V, seledy
nowy, ospoilerowany, atrakcyjny wygląd, poduszka pow., centr. 
zamek, wspomaganie, szyberdach, reg. kierownica, reguł. wys. 
mocowania pasów, el. reg. reflektory, stan b. dobry, • 19.000 zł. 
Wodniki, woj. leszczyńskie, tel. 0603/08-68-95 
O  FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm, bordowy me

talic, wspomaganie, klimatyzacja, poduszka 
^  pow., centr. zamek, pełne wyposażenie elektr, •

' 16.500 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel.
068/374-27-97,0602/79-49-88 87024281

FORD MONDEO KOMBI, 1993 r.. 1800 ccm, 16V, kolor morski 
metalic, szyberdach, 2 pod. powietrzne, ABSL- 17.500 zł. Głu
chołazy. tel. 0603/51-41-48. 077/439-55-90 do godz. 17 
FORD MONDEO KOMBI. 1993 r., 131 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, poduszka pow., klimatyzacja, wspoma
ganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. fotel kierow
cy, centr. zamek, relingi dachowe, roleta, dzielona tylna kana
pa, immobilizer, reg. kierownica, sprowadzony w całości, •
18.500 zl. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-15-41, 0601/21-16-17, 
0603/52-50-38
FORD MONDEO SEDAN, 1993 f., 1600 ccm, 16V, zielony me
talic, serworpoduszka pow., centr. zamek, szyberdach, radio, •
15.500 zl. Leśna, tel. 075/721-18-05,0608/17-00-69
FORD MONDEO, 1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 16V, niebie
ski metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, immobilizer, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, RO, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, bez wypadku, stan b. dobry, • 17.800 zl. Lubin, tel. 
076/846-57-06
FORD MONDEO ZETEC. 1993 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
szary metalic, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, klimatyzacja, 
welur, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 17.000 zł. Odo
lanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
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, el. reg. lusterka, 

^  el. otw. szyby, poduszki pow., sprowadzony w całości, kpi. do- 
^•kumentacja, bez wypadku, - 16.000 zł. Bolesławiec, tel. 

075/734-83-44,0607/74-57-44
FORD MONDEO KOMBI. 1993/94 r.. 200 tys. km. 1800 ccm. 
turbo D, niebieski metalic, szyberdach, alum. felgi, el. otw. szy-
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by, automatic, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, wspom. kie
rownicy, relingi dachowe, spoiler, • 19.900 zl. Strzegom, tel. 
074/855-05-08,0600/35-81-95
FORD MONDEO. 1994 r., 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, niebieski 
metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, RM, 
szyberdach, bez wypadku, • 19.500 zl. Bolesławiec, tel. 
0605/31-28-00
FORD MONDEO. 1994 r.. 85 tys. km. 1800 ccm. 16V, kolor mor
ski metalic, centr. zamek, ABS, wspomaganie, immobilizer, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, atrakc. wygląd, - 20.500 zł. Lądek 
Zdrój, tel. 074/814-60-86 po godz. 18 
FORD MONDEO KOMBI. 1994 r.. 105 tys. km, 1800 ccm, TDi. 
wiśniowy metalic, el. otw. szyby, szyberdach, relingi dachowe, 
wspomaganie, nowe opony, • 16.900 zl. Lenartowice, tel. 
0602/88-31-43
FORD MONDEO, 1994 r., 125 tys. km, 1800 ccm, turbo D, mor
ski metalic, intercooler, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka i podgrzewane, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, reg. 
kierownica, reguł, fotel kierowcy, alum. felgi, welurowa tapicer
ka. sprowadzony w całości, 23.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-27-94
FORD MONDEO KOMBI. 1994 r., 170 tys. km. 1800 ccm, TDI, 
biały, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, szyberdach, podgrzewane fotele, przednia szyba, 
relingi, roleta, w kraju od mies, • 21.800 zł. Prochowice, tel. 
0604/06-73-86
FORD MONDEO KOMBI. 1994 r.. 100 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspo
maganie, relingi dachowe, roleta, radio, stan idealny, • 17.900 
zl, SycóW, tel. 062/785-35-30, 0606/37-88-48 ’
FORD MONDEO, 1994 r., 162 tys. km, 1800 ccm, turbo D, bia
ły, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspom. kierownicy, welurowa 
tapicerka, bez wypadku, centralny zamek, - 22.800 zł. Jawo- 
rzyna Śl.. lei. 074/858-88-76
FORD MONDEO, 1994 r., 1800 ccm, turbo D, srebrny metalic, 
klimatyzacja, el. otwierane szyby, w kraju od 2 tygodni, - 21.000 
zl. Lubań, tel. 075/721 -52-31,0604/56-15-28 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, turbo D, perłowo- 
granatowy metalic, bez wypadku, stan b. dobry, kpi. dokumen
tacja, serwisowany, centr. zamek, pełne wyposażenie el., szy
berdach, ABS, sportowe fotele, welurowa tapicerka (ciemna), 2 
x SRS, roleta bagażnika, w kraju od 10.2000 r, • 22.950 zl. Lu
bin, tel. 076/844-32-97
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, welur, alarm ♦ pi
lot, • 18.800 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-35-84, 
0502/41-01-17 •
FORD MONDEO SEDAN, 1994 r„ 120 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
kolor wiśniowy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
alum. felgi, RM, welurowa tapicerka, w kraju 8 miesięcy, -18.500 
zł. Syców. teł. 062/785-24-64.0603/10-06-86 
FORD MONDEO. 1994 r;, 148 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
bez wypadku, bogate wyposażenie, stan b. dobry, stoi w salo
nie Forda w Niemczech, ważny TUR, do sprowadzenia, .na 
gotowo* - 15.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-66-49, 
0608/47-18-88
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, 16V, biały, auto
matic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
el. reg. lusterka, el. reguł, fotel kierowcy, klimatyzacja, centr. 
zamek, alarm + pilot, -19.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/665-95-97, 
0605/55-60-00
FORD MONDEO, 1994/95 r., 91 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
16V, niebieski metalic, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, luster
ka i fotel, wspomaganie kier., SRB, ABS, podgrzewane luster
ka, drewniane elementy, klimatyzacja, alarm, centr. zamek, •
19.000 zł. Wieluń, tel. 0601/70-11-20, 043/843-6141 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm. ZETEC. czerwo
ny, relingi dachowe, wspomaganie, el. reg. lusterka, dodatko
we światło .stop*, alum. felgi, • 23.500 Zł (możliwe raty przez 
komis). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 192 tys. km, 1800 ccm. TDi. 
biały, welurowa tapicerka, ABS, RM, centr. zamek, stan ideal
ny, - 23.200 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-93-84,0603/64-69-12 
FORD MONDEO, 1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, kolor śliwko
wy metalic, ABS, wspomaganie, welurowa tapicerka, alum. fel
gi, el. otw. szyby, - 17.300 zł. Lubin, tel. 076/842-28-43 
FORD MONDEO, 1995 r., 19 tys. km, 2500 ccm, 24 V, srebrny, 
automatic, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, ABS, radio, 
zmienna charakterystyka zawieszenia sport - turist, drewno lub 
zamienię. Oława, tel. 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 i-szyberdach, hak, alum. felgi, wspomaganie, 
Mul-T-Lock, welurowa tapicerka, kratâ  relingi, halogeny, zdję
cia do wglądu, kpi. dokumentacja, • 25.500 zl. Rudna, tel. 
076/843-43-77,0608/34-10-59
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 141 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, bez wypadku, w kraju od 04.2001 
r., 2 poduszki powietrzne, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka 
i reflektory, książka serwisowa, oryg. RM, immobilizer, zadba
ny, szyberdach, - 25.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/841-81-46
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 88 tys. km, 2000 ccm, Zetec, 
zielony metalic, pełne wyposażenie elektryczne oprócz skóry, 
RO Sony, halogeny, el. reg. reflektory, - 22.500 zł lub zamienię 
na VW z dopłatą. Wrocław, tel. 327-70-41 po godz.20, 
0602/63-58-70
FORD MONDEO COMBI, 1995/96 r, 122 tys. km, 1800 ccm, 
TDI, biały, klimatyzacja, 90 KM, ABS, centralny zamek, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, katalizator, bez 
wypadku, stan b. dobry, • 25.900 zł. Wrocław, tel. 0601/43-67-90, 
0502/22-95-09
O  FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 1600 ccm, 16V, 

Zetec, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, centr. zamek, relingi dachowe, roleta, • 
25.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87024251

FORD MONDEO, 1996 r., 86 tys. km, 1800 ccm, TDi, granato
wy metalic, immobilizer, ABS, wspomaganie, el. reg. reflektory' 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, centr. za
mek, szyberdach, welurowa tapicerka, wykończenia w drew
nie, skórzana kierownica, RO ♦ CD, • 25.500 zł. Lubiąż, tel. 
071/389-73-36
FORD MONDEO, 1996 r., 51 tys. km, 1600 ccm, 16V, fioletowy, 
nowy model, I właściciel, stan b. dobry, sprowadzony w całości 
w 1998 r, - 24.500 zł (możliwość rat przez komis). Lubin, tel. 
0606/27-63-74
FORD MONDEO KOMBI. 1996 r., 112 tys. km, 1800 ccm, TD, 
kolor morski metalic, ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, ARB, oclony, nie rejestrowany, • 24.000 zł. Nowa 
Wieś Lubińska, tel. 076/817-12-23 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r„ 60 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
srebrny metalic, ABS, centr. zamek, techn. sprawny, nie zareje
strowany, ważny przegląd, • 24.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738*12-65,0602/72-56-71
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 65 tys. km, 1600 ccm. fioleto
wy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaga
nie, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, • 22.200 zł. Syców, tel. 
062/785-35-30,0606/37-88-48
FORD MONDEO, 1996 r., 86 tys. km, 1600 ccm, benzyna; 16V, 
kolor śliwkowy metalic, Zetec, wspom. kierownicy, ABS, eko
nomiczny, 2 poduszki powietrzne, immobilizer. welurowa tapi
cerka, 4 zagłówki, reg. kierownica, książka serwisowa, I wła
ściciel, oryg. RO z RDS, stereo + 4 głośniki, halogeny, spoiler z

dodatkowym światłem stopu, el. reg, • 21.600 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-66-49, 0608/47-18-88 
FORD MONDEO. 1996 r„ 71 tys. km, 1800 ccm, TDi ABS, im
mobilizer, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reguł, 
lusterka, w kraju od 1.5 roku, I właściciel, • 25.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/327-91-42
FORD MONDEO, 1996/97 r., 90 tys. km. 1800 ccm. TDI, kolor 
grafitowy metalic, 2 dni w kraju, oclony, I właściciel, bez wy
padku, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 
szyberdach, el. reg. siedzenia, el. otw.. szyby, relingi dachowe, 
RM, kpi. dokumentacja, - 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, relingi dachowe, halogeny, 
alarm, stan b. dobry, - 24.900 zł. Wrocław, tel. 071/342-91-95 w 
godz. 15-18,0601/72-40-10
FORD MONDEO KOMBI. 1997 r.. 92 tys. km. 1800 ccm. 16V. 
ciemnozielony metalic, 2 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, welurowa tapicerka, roleta, relingi dachowe, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, immobilizer (w kluczyku), soczewkowe 
halogeny, bez wypadku, serwisowany, stan idealny, • 33.000 zł.
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in i. Jarosław  Słowiński

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

Kłodzko, tel. 0601/58-89-66,074/647-23-33 (zdjęcia do lej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0231 www.au- 
togielda.com.pl)
FORD MONDEO GHIA SEDAN, 1997 r., 56 tys. km, 2000 ccm, 
16V, Zetec, biały, ABS, antypoślizg, automatic, tempornat, 2 pod. 
powietrzne, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, wykończenia 
w drewnie, welurowa tapicerka, reguł. wys. foteli, reg. reflekto
ry i kierownica, immobilizer. alarm, centr. zamek, halogeny, hak, 
spoiler tylny, • 33.900 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
0605/36-16-39
FORD MONDEO KOMBI. 1997 r, 53 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
srebrny metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wszystkie el. 
dodatki, wspomaganie, centr. zamek, relingi dachowe, radio, 
kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, - 32.000 zł. Opole, tel. 
077/457-00-45
FORD MONDEO CLX, 1997 r., 32 tys. km, 1600 ćcm. 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, 1997 r., 80 tys. km, 1800 ccm, TDi, popielaty 
metalic, klimatyzacja, centr. zamek, radioodtwarzacz, 2 poduszki 
powietrzne, podgrzewane i reg. fotele, • 35.000 zł. turek, tel. 
063/278-33-66
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 82 tys; km, 1800 ccm, turbo 
D, granatowy metalic, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, 
klimatyzacja, I właściciel w Polsce, książka serwisowa, - 34.000 
zł lub zamienię na Daewoo Lanos. Wrocław, teł. 071/789-15-59, 
0608/21-67-77
FORD MONDEO Ghia SEDAN, 1997 r.. 62 tys. km, 1800 ccm, 
16V, pertowosrebrny metalic, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, 
ABS, 2 pod. powietrzne, RM z RDS, drewno/skórzane dodatki, 
alum. felgi,-halogeny, centr. zamek + pilot, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, stan idealny, • 29.200 zł lub zamienię. Złotoryja, 
tel. 076/878-63-77,0604/83-26-46 
FORD MONDEO, 1997 r., 66 tys. km, 1800 ccm, perłowozielo- 
ny, klimatyzacja, w kraju 3 lata, RM, poduszka pow., el. otw. 
szyby, immobilizer, • 30.000 zł. Żmigród, tel. 071/385̂ 35-55, 
0605/54-30-57
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 
16V, lila metalic, ks. serwisowa, klimatyzacja, ABS, centr. za
mek * pilot, wspomaganie, pełne wyp. elektr., nowy model, bez 
wypadku, atrakcyjny 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, 
fioletowy metalic, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., centr. 
zamek + pilot, ABS, radio, alarm, 5-drzwiowy, halogeny, el. otw. 
szyby, stan idealny, I rej. 06.98 r., el. reguł, siedzenie, - 33.900 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/713-02-55 po godz. 18.0601/25-89-72 
(ke0104)
FORD MONDEO Ghia, 1997/98 r., 1800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, garażowany, zadbany, RO, klimatyzacja, ABS, pełne 
wyposażenie el., stan b. dobry, - 35.000 zł lub zamienię, możli
wa dopłata. Kłodzko, tel. 074/815-46-78, 0600/19-76-82 
FORD MONDEO TDI, 1997/98 r., 104 tys. km, 1800 ccm, srebr
ny metalic, kombi, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., 
centr. zamek, RM, poduszka pow., stan idealny, w kraju od ty
godnia, 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., 78 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
granatowy metalic, centr. zamek, reg. kierownica, wspomaga
nie, 4 pod. powietrzne, ABS, el. reg. reflektory, system antypo- 
ślizgowy TCS, bez wypadku, - 34.000 zł lub zamienię na tań
szy, mniejszy. Wrocław, tel. 071/373-67-71, 0604/21-68-41 
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 2000 ccm, biały, ABS, kli
matyzacja, pełne wyposażenie, I właściciel, serwisowany, opo
ny 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, perfowośliwkowy, I 
właściciel, bogata wyposażenie, sprowadzony w całości, •
35.000 zł. Góra, tel. 065/543-37-20 .
FORD MONDEO, 1998 r., 2500 ccm, benzyna serwisowany, po 
tuningu, stylizowany na ST 200, pełna opcja, - 43.000 zł. War
szawa, tel. 0601/38-17-50
FORD MONDEO, 1998 r, 53 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, ABS, system antypoślizgowy, 4 poduszki 
powietrzne, el. otw. szyby, wspomaganie, c. zamek + pilot, peł
na dokumentacja, • 29.900 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49, 
0501/70-09-90
FORD MONDEO, 1998 r., 70 tys. km, 1800 ccm, TDi, granato
wy metalic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, alum. felgi, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, et reg. świateł, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, bez wypadku, sprowa
dzony 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, roleta, relingi dachowe, wspomaganie, zadbany, 
garażowany, właściciel niepalący, - 37.000 zł. Szklary Górne, 
tel. 076/846-76-71
FORD MONDEO, 1998/99 r„ 14 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebr
ny metalic, automatic, alum. felgi, I rejestracja 01.99, sprowa
dzony z Niemiec, - 46.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0607/30-88-42 
FORD MONDEO KOMBI, 1998/99 r.. 75 tys. km. 1800 ccm, tur
bo D, zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, alarm, im
mobilizer, pełna elektryka, reg. kierownica, ABS, kpi. dokumen
tacja, • 38.000 zł lub zamienię na tańszy. Grabów nad Prosną, 
tel. 0606/46-32-29
FORD MONDEO, 1999 r., 65 tys. km, 1800 ccm, TDi. srebrny, 
ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby,

radio, alum. felgi, halogeny, • 41.000 zl. Głogów, tel. 
076/83341-46
FORD MUSTANG CABRIO, 1990 r., 38 tys. km, 5000 ccm, GT, 
niebieski metalic, 5-biegowy, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, poduszka kierowcy, stan silnika, za- 
wiesz., blach., stan lakieru b. dobry -17.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0601/93-76-73
FORD ORION, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
inst. gazowa, halogeny, hak, welurowa tapicerka, dzielona ka
napa, RO, szyberdach, • 4.600 zł. Nowe Miasteczko, tel. 
0603/37-59-10 po godz. 20
FORD ORION, 1984 r„ 125 tys. km, 1300 ccm, morski metalic,
4-drzwiowy, 4-biegowy, welurowa tapicerka, tylna kanapa dzie
lona, po remoncie silnika, stan dobry, - 4.200 zl. Miękinia, tel. 
071/317-84-79 po godz. 16
FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, cen
tralny zamek, I właściciel, stan dobry, - 4.900 zl. Wałbrzych, tel. 
074/849-07-16 domf0502/31-04-70 
FORD ORION, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, bez wy
padku, 4-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całości, gara
żowany, konserwacja, atrakc. wygląd, stan techn. b. dobry, •
6.600 zł lub zamienię. Sobótka, tel. 0604/11-31-38 
FORD ORION, 1987/., 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. Krzemie
niewo, tel. 065/536-02-32
FORD ORION, 1988 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, szy
berdach, stan tech. dobry, - 4.500 zl. Lubin, tel. 0605/85-25-34 
FORD ORION, 1990 r., 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordo
wy, oryginalny szyberdach, wspomaganie, katalizator, dużo 
nowych części, RM + głośniki, garażowany, zadbany, stan b. 
dobry, • 10.700 zł. Wrocław, tel. 071/354-02-30 
FORD ORION, 1990 r., 112 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centr. zamek, 
alarm na pilota, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
ogrzew. tylna szyba, dod. światło .stop’ , RM Blaupunkt, prze
gląd do 11.2001 r, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/786-84-94 po 
godz.19
O  FORD ORION, 1991 r., 1400 ccm, seledynowy, na 

białych tablicach • 2.000 DEM + cło lub na goto
wo • 7.500 zł. Gubin, tel. 0503/98-81-94, 
0600/59-13-33 87024671

O  FORD ORION, 1991 r., 1400 ccm, granatowy, 
5-biegowy, wspomaganie, szyberdach, -11.600 
z ł lub zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87024211

FORD ORION, 1991 r., 90 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordowy, 
szyberdach, centralny zamek, książka serwisowa, • 12.000 zl. 
Kudowa Zdrój. tel. 074/866-95-96, 0601/76-39-55 
FORD ORION, 1991-r, 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, serwisowany, oryginalny przebieg, stan idealny, bez wypad
ku, do sprowadzenia, na gotowo, - 9.700 zł. Legnica, tel. 
076/85745-15,0603/78-63-67
FORD ORION CLX, 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, błękitny, 
centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, RO, el. reg. re
flektory i lusterka, obrotomierz, - 9.700 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/78247-50
FORD ORION CLX, 1991 r., 144 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-biegowy, sprowadzony w całości, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, szyberdach, obrotomierz, RO Ford, tylne sie
dzenie dzielone, garażowany, stan b. dobry, • 11.500 zł. Nowa 
Ruda. tel. 074/87242-66,0602/3342-99 
FORD ORION, 1991 r., 117 tys. km. 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, centr. zamek, szyberdach, bez wypadku, hak, spro
wadzony w całości, stan techn. b. dobry, -11.700 zł lub zamie
nię. Prusice, tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
FORD ORION, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, diesel, szary 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyber
dach, alum. felgi, hak, przyciemnione szyby, obrotomierz, spo
iler, CD Pioneer + 4 głośniki, welurowa tapicerka, - 11.600 zł. 
Sułów, woj. wrocławskie, teł. 0606/48-27-75 
FORD ORION, 1991 r., 1800 ccm, diesel, bordowy metalic, cen
tralny zamek, welurowa tapicerka, oryg. RO, alum. felgi, opony 
zimowe - 4 szt., I właściciel, na białych tablicach • sprowadzo
ny. -11.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-12-31. 0608/6647-97 
FORD ORION, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, katalizator, stan b. dobry, bez wypadku, w kraju od 
2 mies.y, serwisowany, szyberdach, el. reg. reflektory, centr. 
zamek i inne dodatki, • 10.700 zł. Jordanów Śl., woj. wrocław
skie, tel. 0603/49-98-36
FORD ORION CLX, 1992 r„ 166 tys. km, 16V, niebieski meta
lic, wspomaganie, el. reg. reflektory, centr. zamek, RM, tylna i 
przednia szyba ogrzewana, welurowa tapicerka, wycieraczka 

'na szybie tylnej, -11.000 zł. Kłpdzko, tel. 074/865-91-1.1 
FORD ORION, 1992 r., 1800 ccm, diesel, srebrny metalic, c. 
zamek, wspomaganie, szyberdach, do lakierowania tylny błot
nik, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, przegląd technicz
ny, - 12.000 zł. Chocz, tel. 062/741-53-61 po godz. 19, 
0605/58-28-32
FORD ORION, 1992 r„ 116 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, centralny zamek, szyberdach, spoiler na klapie, 
sprowadzony w całości, stan b. dobry, -12.900 zł. Legnica, tel. 
076/862-63-66,0604/91-50-68
FORD ORION, 1.992 r., 1800 ccm, diesel, kolor grafitowy meta
lic, 5-drzwiowy, ćentr. zamek, szyberdach, radio, w kraju od ty
godnia, -13.500 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
FORD ORION, 1992 r., 130 tys. km, 1300 ccm, kolor grafitowy 
metalic, I właściciel, 5-biegowy, centr. zamek, szyberdach, 
atrakc. wygląd, przegląd do 2002 r, - 12.300 zł. Lubin, tel. 
076/846-74-66
FORD ORION CLX, 1992 r., 1400 ccm, ciemnozielony metalic, 
katalizator, kompakt, wzmacniacz 2 x 60 W, głośniki basowe 2 
x 80 W, sprzęt firmy Blaupunkt, centralny zamek, wspomaga
nie kier., szyberdach, opony wielosezonowe, stan b. dobry, -
11.500 zl. Polkowice, tel. 076/8474042 
FORD ORION CL, 1992/93 r., 105 tys. km, 1400 ccm, grafitowy 
metalic, wspomaganie, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, I 
rejestracja 06.1993 r, • 12.500 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/647-71-81,0604/50-91-93
FORD ORION, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, perłowy metalic,
5-biegowy, bez korozji, welurowa tapicerka, dzielona tylna ka
napa, - 3.900 zl. Opole. tel. 0604/32-9444
FORD PROBE GT, 1988/89 r., 160 tys. km, 2200 ccm, turbo 
wnętrze nowego typu, 170 KM, ABS, klimatyzacja, pirotechnicz
ne napinacze pasów, komputer pokładowy, fotele pneumatycz
ne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspom. kierownicy, stan b. 
dobry, • 11.500 zł lub zamienię. Namysłów, tel. 077/410-09-28, 
077/410-10-57
FORD PROBE, 1989 r., 160 tys. km, 1200 ccm, czerwony, kli
matyzacja, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, po tu
ningu, inst. gazowa, • 13.000 zł. Świdnica, teł. 074/850-56-94 
FORD PROBE GT, 1989/90 r., 140 tys. km, 2200 ccm, turbo E, 
czerwony, inst. gazowa, 5-biegowy, ABS, centr. zamek, serwo, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, ospo
ilerowany, alum. felgi, welurowa tapicerka, alarm, kompl. doku
mentacja, -12.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
FORD PROBE, 1992 r., 105 tys. km, 2200 ccm, TGT wspoma
ganie, reg. kierownica, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, klimatyzacja, 5-biegowy, centr. zamek, zawieszenie 3-stop- 
niowe, -18.700 zł. Strzelin, tel. 071/393-14-91,0600/32-69-05 
FORD PROBE, 1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm, czerwony, peł
na elektryka, alum. felgi, klimatyzacja, udokum. pochodzenie, 
bez rdzy, -19.800 zł lub zamiana. Wrocław, tel. 071/339-72-50 
FORD PROBE, 1996 r„ 2000 ccm wersja europejska, czarna 
skóra,, klimatyzacja, el. lusterka, el. szyby, aluminiowe felgi, •
24.900 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-50-71 
FORD PUMA, 1997 r,, 31 tys. km, 1700 ccm, 16V, czerwony, 
wspomaganie kier., klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, radio CD, przednia szyba ogrzewana, immobilizer, ABS, 
ASR, 2 pod. powietrzne, zadbany, • 37.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/54-38-88
FORD SCORPIO, 1985 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, kolor wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. za- 
mek, hak, przegląd do 04.2002 r, • 5.000 zł.., gm. Długołęka, 
tel. 071/31548-55
FORD SCORPIO, 1985 r., V6, granatowy, ABS, centralny za
mek, szyberdach, hak, -6.000 zł. Wrocław, tel. 0501/66-77-66 
FORD SCORPIO, 1985/86 r., 178 tys. km, 2000 ccm, metalic, 
centr. zamek, ABS, 5-biegowy, wspomaganie kier., rozkł. kana
pa, - 6.000 zł. Bolków, tel. 075/741-32-51 
FORD SCORPIO, 1985/86 r.. 2000 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, 5-biegowy, komputer, szyberdach, el. otw. szyby, lusterka, 
centr. zamek, tylna i przednia szyba ogrzewana, pompowane 
fotele, welurowa tapicerka, zadbany, - 5.900 zł lub zamienię. 
Zawadzkie, tel. 077/46340-88

FORD SCORPIO, 1986 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, automatic. 
stan b. dobry, - 6.500 zł. Wałbrzych, tel. 0605/61-23-34 ' 
FORD SCORPIO, 1986 r., 190 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
bordowy metalic, komputer, skórzana tapicerka, wykończenia 
w drewnie, • 6.700 zł. Wrocław, tel. 071/349-35-81 
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, 
0608/01-77-13
FORD SCORPIO, 1987 r., 200 tys. km, 2000 ccm, biały, alarm, 
centr. zamek + pilot, RM, zarejestrowany w Polsce, stan dobry, 
- 4.500 zł. Zielona Góra, tel. 0604/10-31-12 
FORD SCORPIO, 1987 r., 230 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, inst. gazowa, welurowa tapicerka, nadkola, ABS, 
wspomaganie, szyberdach, el. otw. szyby, hak, centr. zamek, 
alarm, po remoncie blacharki, - 7.500 zł. Biała Nyska, tel. 
077/435-69-30
FORD SCORPIO, 1988 r., diesel, szarogranatowy metalic, ABS, 
5-biegowy, hak, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, stan 
dobry, • 7.500 zł. Gromadka, tel. 076/817-21 -66 
FORD SCORPIO, 1988 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny, centr. zamek, ABS, alarm, nowe opony, ospoilerowany, 
przegląd do 02.2002 r., RO.+ głośniki, pilne, - 7.000 zl lub za
mienię na Fiata Cinquecento. Opole, tel. 0606/51 -02-77 
FORD SCORPIO, 1988/89 r., 21 tys. km, 2400 ccm. wtrysk, nie
bieski metalic, ABS, wspomaganie kier., alarm, centralny za
mek, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, podłokietnik, szy
berdach, certyfikat legalności, zadbany, stan idealny, • 6.700 zł 
lub zamienię. Nysa. tel. 077/448-62-58.0502/55-70-25 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm, V6, kolor grafitowy meta
lic, inst. gazowa. ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm * 
pilot, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, komputer, 
automatic, • 10.000 zl lub zamienię. Lubin, tel. 0601/40-62-95 
FORD SCORPIO, 1989 r„ 2000 ccm, wtrysk, kolor platynowy 
metalic, inst. gazowa, centr. zamek, ABS, szyberdach, - 7.900 
zł. Prusinowice, tel. 0603/44-56-90, 077/435-70-51 
FORD SCORPIO, 1989 r., 194 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, inst. gazowa na 
gwarancji, - 9.100 zł lub zamienię. Śrem, tel. 061/283-14-55, 
0604/85-07-15
FORD SCORPIO, 1990 r., 2000 ccm, DOHC, kolor grafitowy 
metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, alarm, radio, welu
rowa tapicerka, • 10.000 zł. Głubczyce, tel. 0602/76-27-08 
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, bordowy metalic, zarejestrowany w Niemczech, stan b. 
dobry - 2500 DEM. Niemcy, tel. 0600/11-06-56 
FORDSCORPIO, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny, weluro
wa tapicerka, inst. gazowa, ABS, wspomaganie, wszystkie el. 
dodatki, szyberdach, hak, alarm, - 11.200 zł. Świdnica, tel. 
074/853-96-17 po godz. 20,0601/94-5446 
FORD SCORPIO, 1991 r„ 170 tys. km, 2000 ccm, DOHC, srebr
ny metalic, alum. felgi, el otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, • 10.500 zł., tel. 0606/45-67-19 
FORD SCORPIO, 1991 r„ 199 tys. km, 2000 ccm, DOHC, kolor 
wiśniowy metalic, ABS, centr. zamek, hak, nakładki niklowane 
na błotnikach, podgrzewane siedzenia (pompowane), ei. reg. 
lusterka, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, sprowadzony 
w całości, > 9.800 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0501/92-95-07 
FORD SCORPIO, 1991 r., 162 tys. km, 2000 ccm, OHC, wi
śniowy, alarm, wspomaganie, 4-drzwiowy, centr. zamek, stan 
b. dobry, na białych tablicach • 2.400 DEM. Otmuchów, tel. 
0604/07-63-05
FORD SCORPIO SEDAN, 1991/92 r„ 120 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, stan idealny, szyberdach, central
ny zamek, ABS, białe kierunkowskazy, zadbany, -12.500 zł lub 
zamienię na uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
FORD SCORPIO, 1991/96 r., 211 tys. km. 2000 ccm, DOHC. 
niebieski metalic, ABS, klimatyzacja, komputer,rel. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., centr. 
zamek, alarm, inst. gazowa, alum. felgi, garażowany, zadbany, 
• 11.000 zł lub zamienię na nowszy + dopłata. Wałbrzych, teł. 
074/664-83-51,0606/11 -00-36
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC na zachodnich tablicach • 1.400 DEM. Lwówek Śląski, 
tel. 075/78244-13 (k00087)
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r.. 180 tys. km. 2000 ccm. 
DOHC, kolor grafitowy metalic, szyberdach, el. reg. lusterka i 
szyby, halogeny, podgrzewane fusterka, wspomaganie, centr. 
zamek, ABS. alum. felgi 15*. RO, pompowany fotel kierowcy, •
16.000 zł. Legnica, tel. 076/721-90-44 
FORD SCORPIO, 1992/93 r.. 110 tys. km. 2400 ccm. gaz. srebr
ny, automatic, wszystkie dodatki, webasto, fabryczna instala
cja gazowa, nie eksploatowany w kraju, cena 15.500 zl, faktura 
Vat. Świdnica, tel. 074/853-36-01.0601/79-66-78 
FORD SCORPIO, 1992/93 r., 2000 ccm, OHC, srebrny metalic. 
drewniane dodatki, szyberdach, wyposaż, elektr., ABS, welu
rowa tapicerka, sprowadzony 05.2001, bez wypadku, -12.800 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 387-87-62, 0602/73-21-73 
FORD SCORPIO, 1993 r„ 149 tys. km, 2000 ccm, DOHC. atra
mentowy metalik, ABS, centr. zamek, wspomaganie, szyber
dach, zestaw głośno mówiący, garażowany, zadbany, • 17.000 
zł lub zamienię. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-35-54 
FORD SCORPIO, 1994 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, do małych po
prawek mechanicznych, -19.500 zł lub zamienię najchętniej 
na BMW 524 TDi. Przerzeczyn, woj. wałbrzyskie, tel. 
0608/43-59-02
FORD SCORPIO KOMBI, 1994 r., 118 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
szary metalic, inst. gazowa z komputerem, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, ABS, szyberdach, relingi dachowe, alum. felgi, 
kpi. kół zimowych, alarm + pilot, centr. zamek, przegląd do
10.2001 r., halogeny, roleta, -  18.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-38-39,0603/69-13-60
FORD SCORPIO KOMBI. 1994 r„ 160 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, biały, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, alarm, immobilizer, szyberdach, RM + 4 głośniki, welu
rowa tapicerka, hak, halogeny, alum. felgi, relingi dachowe, koła 
zimowe, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, stan do
bry. -19.200 zł. Wrocław, tel. 0601/73-7543 
FORD SCORPIO, 1995 r., 166 tys. km. 2000 ccm. 16V, ciemno
zielony metalic, ABS, serwo, 2 x SRS, pełne wyposażenie el., 
klimatyzacja, skórzana tapicerka, ćentr. zamek * pilot, alarm, 
opony zimowe, zadbany • 26.500 zł. Wrocław, teł. 0601/72-12-69 
FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r., 167 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D relingi dachowe, pełne wyposażenie el., drewno, nowy mo
del, książka serwisowa, RO, bez wypadku, w kraju od 2 tygo
dni, oclony, stan b. dobry, tektura VAT, • 23.500 zł (możliwe raty). 
Kłodzko, tel. 0607/27-25-86
FORD SCORPIO, 1995 r., 68 tys. km. 2000 ccm. DOHC 16V, 
zielony, nowy model. ABS, klimatyzacja, centralny zamek, im
mobilizer, welurowa tapicerka, pompowane siedzenia, alumi
niowe felgi, wykończenie w drewnie, radio Forda, sterowanie, 
sprowadzony w całości w 1998 r., I właściciel, alarm Ford, el. 
regUl. lusterka, • 32.000 zł lub zamienię na TDi, D. Oława, tel. 
0601/53-99-66
FORD SCORPIO, 1995 r., 122 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 16V, 
ciemnośliwkowy, kupiony w salonie (02.96 r.), el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, poduszka pow., drewniane dodat
ki, garażowany, zimowe opony, RO, reg. kierownica i fotel kie
rowcy, - 24.000 zł. Trzebnica, teł. 071/312-1444,0604/27-32-02 
FORD SCORPIO, 1995 r., 110 tys. km, 200Ó ccm, 16V, fioleto
wy, pełne wyposażenie elektryczne, szyberdach, ABS, 2 pod. 
powietrzne, alum. felgi, kola zimowe, welur, centr. zamek, drew
niane dodatki, - 25.000 zł. Wrocław, teł. 0502/29-21 -92 
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, TDI, srebrny me
talic, RO, 5-biegowy, el. otw. szyberdach, wspomaganie, reg. 
kierownica, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, klimaty
zacja, alarm, poduszka pow., sprowadzony w całości, I właści
ciel, kpi. dokumentacja, • 35.000 zł. Lubin, tel. 0601/75-57-80 
(zdjęcia do tej oferfy można zobaczyć w internecie pod nume
rem -AG0200 www.autogielda.com.pl)
FORD SCORPIO GHIA KOMBI, 1996 r., 136 tys. km, 2000 ccm, 
16V, zielony metalic, klimatyzacja. 2 pod. powietrzne, ABS, 
wspomaganie, radio, alarm, halogeny, el. otw. szyby, pompo
wane fotele, alum. felgi, w kraju 2 lata, II właściciel, stan b. 
dobry, • 29.500 zl. Bogatynia, tel. 075/77843-00 po godz. 17 
FORD SCORPIO Ghia, 1996 r., 140 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
zielony metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, 
el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek + alarm, drewno,
I właściciel, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, książ
ka serwisowa, slan b. dobry, - 29.900 zl. Wrocław, tel. 
0604/65.-15-84
O  FORD SCORPIO KOMBI, 1996/97 r. Ghia, najnow

szy model, ABS, 2 x SRS, el. reg. lusterka, el. otw.
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Sam ochody używ ane,
którym  m ożesz zaufać

m arka po jazdu ro k .p rod . po j. p rzeb ieg  gw arancja  cena
Ford Ka i 997 1300 ; 18530
Ford Ka 1997 1300 50300
Ford Fiesta 2000 1250 7100
Ford Fiesta 1993 1300 129700
Ford Escort 1997 1300 76000
Ford Mondeo 1996 1800 ID 56000
Ford Mondeo kombi GHIA 1999 2500 11700
Renault Megane 1997 1600 73800
Daewoo Nubira 1998 1600 55900
Opel Astra 1995 1600 128000
Opel Vectra kombi 1998 1800 92000
Fiat CC 1997 704 34500
Suzuki Maruti 1995 800 60300

6  m -c y  

3 m-ce 
fabryczna do 11.05.01

3 m-ce 

fabryczna do 19.06.01

20500 
21000 
37000 
10800 
20900 
28000 
69000; 
29900 
20900 
22000 
39000 
12000 
10800

OFERTA SPECJALNA - AUTA DEMO:
m arka po jazdu po j. przebieg w yposażenie

Ford Transit 3 3 0 1 2402 9300 długi, wysoki dach, alrbag,wspomaganie 7 4 5 0 0
kierownicy, radio FORD 2000, centralny 
zamek z podwójnym ryglowaniem, 
wykładzina antypoślizgóWa przedziału 
ładunkowego

0 s a m o c h o d y  z  p o ls k ic h  s a lo n ó w  
® u d o k u m e n to w a n a  h is t o r ia  p o ja z d u  
a  p r e fe r e n c y jn e  p o l is y  u b e z p ie c z e n io w e  

k r e d y t  w  2 4  g o d z in y  
w y m ia n a  u ż y w a n y c h  z a  u ż y w a n e

$

Pol-Motors
Główny Autoryzowany Dealer ;

W ro c ła w ; u l. K a m ie n n a  1 4 5 i te l.  (0 7 1 )  3 6 9  7 5  4 1 ; 
fa x  (0 7 1 )  3 6 9  75. 13 ; w w v v .p o lm o to rs .w ro c .p l

szyby, szyberdach, el. reg. reflektory, el. pompo
wane i podgrzewane fotele, alum. felgi 16", ukł. 
wydechowy Remus, czarne szyby, welur, drew
no, relingi dachowe, R0, magnetyzery, filtr K&N 
centralny zamek, alarm ♦ pilot, atrakcyjny wy
gląd. sprowadzony w całości, możliwe raty • 
32.600 zł lub zam ienię, tel. 074/841-03-31, 
0604/83-74-39 Wałbrzych 84016301 

FORD SIERRA GL, 1982/97 r„ 170 tys. km. 2000 ccm. OHC. 
srebrny metalic, 5-biegowy, hak, przegląd do 12.2001 r., halo
geny, pokrowce, R0 Blaupunkt, po remoncie kapitalnym silni
ka, nadwozia i podwozia, po lakierowaniu, garażowany, stan 
techn. b. dobry, dużo części zamiennych, - 5.300 zl. Oldrzycho- 
wice, tel. 074/868-65-21
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, szary metalic, • 2.500 zł. 

i  Lubin. tel. 076/847-66-27 
FORD SIERRA KOMBI, 1983 r., 220 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
jasnoniebieski, • 3.300 zł. Gaworzyce, tel. 076/831-61-63 
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, niebieski metalic, stan b. 
dobry, - 3.500 zl. Głuszyca, tel. 0608/71-67-76 
FORD SIERRA KOMBI, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, blacharka do małych poprawek, w ciągłej eksploatacji, 
• 3.250 zl lub zamienię. Kępno, tel. 062/782-10-72 
FORD SIERRA, 1983 r., 187 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, po remoncie silnika, szyberdach, 5-drzwiowy, stan 
b. dobry. - 2.500 zl. Kłodzko, tel. 074/868-50-24 po godz. 16 
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, w kraju 
od 1992 r., sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, zadbany, prze
gląd do 03.2002 r., stan b. dobry, - 3.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-61-99,0604/70-92-56
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 csm, benzyna, biały, nowe opo
ny, stan b. dobry, - 2.600 zł. Lubin, tel. 076/844-68-19, 
0605/08-87-34
FORD SIERRA. 1983 r., 1600 ccm, benzyna, biały, alum. felgi, 
szyberdach, hak, stan b. dobry, - 3.500 zł. Strzelin, tel. 
0603/30-62-93
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, beżowy metalic, 
inst. gazowa, alarm, a|um. felgi, sport. ukl. wydechowy, tapicer
ka 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 gazowa, 
alarm, tapicerka z modelu '92, RO-CD, układ wydechowy RE
MUS, stan b. dobry, - 5.100 zł. Wrocław, tel. 0607/40-09-56, 
321-54-11
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r., 209 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
srebrny metalic, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, 5-bie- 
gowy, dzielona tylna kanapa, hak, • 2.500 zl lub zamienię. Lu
bin, tel. 076/749-40-13
FORD SIERRA, 1984 r., 89 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic. 5-drzwiowy, centr. zamek, nowe hamulce, ukl. wy
dechowy, dzielona tylna kanapa, stan dobry, przegląd do 
05.2002 r, - 3.200 zł. Oława, tel. 071/301-46-26 
FORD SIERRA XR41,1984 r„ 160 tys. km, 2800 ccm. V6, czer- 
wony, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, wspomaga
nie, spoilery, alum. felgi, RO Pioneer, centr. zamek + pilot, za
dbany, 3-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, - 9.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-22-52
FORD SIERRA, 1984 r„ 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, 
niebieski metalic. szyberdach, ospoilerowany, centr. zamek, 
komputer, stan idealny, • 4.700 zł lub zamienię na Forda Scor- 
pio, Sierrę sedan, Opla Omegę. Legnica, tel. 0608/65-28-41 
FORD SIERRA, 1984 r., 2300 ccm, diesel, zielony metalic, kom
bi, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach; hak, prze
gląd do 28.12.2001 r, - 4.500 zł. Piaski, tel. 065/573-07-42 
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, • 3.500 zl. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD SIERRA, 1984 r., 1950 ccm, benzyna 5-drzwiowy, szy
berdach, dzielona tylna kanapa, nowe: opony, sprzęgło i ukl. 
wydechowy, amortyzatory, ważny przegląd, - 3.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-15-55, 0501/77-83-84 
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
hak, nowe sprężyny, amortyzatory i przeguby metalowo-gumo- 
we, po remoncie silnika 38 tys. km, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/78-52-78
FORD SIERRA, 1984/85 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, hak, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
ciemne lampy i kierunkowskazy, dzielona tylna kanapa, po re
moncie głowicy, dużo nowych części, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, • 4.800 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-99-71 
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, jasnonie
bieski metalic, zarejestrowany, po remoncie głowicy, - 2.200 zł. 
Kępno, tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, inst. gazowa, 5-drzwiowy, hak, dzielone tylne siedze
nia, kpi. dokumentacja, - 4.800 zl. Lwówek Śląski, tel. 
0608/13-10-75
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
szyberdach, radioodtwarzacz, wzmacniacz, centralny zamek, 
spoiler, halogeny, dodatkowe światło .stop', zderzaki w kolo
rze nadwozia, ciemne szyby tylne, garażowany, stan idealny, 
części, - 5.000 zł. Marciszów, teł. 075/741-02-43,0606/38-2647 
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2000 ccm, benzyna + gaz, bia
ły, roczna inst. gazowa, butla 301, relingi dachowe, wspomaga
nie kier., serwo, nowe 4 opony, nowe sprzęgło i układ wyde

chowy, - 3.900 zł lub zamienię. Nysa, tel. 077/448-62-58, 
0502/55-70-25
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2300 ccm, diesel, biały, szy
berdach, centralny zamek, 5-biegowy, zarejestrowany, opłaco
ny, po wymianie głowicy, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
FORD SIERRA. 1985 r., 2000 ccm, is, srebrny metalic, zanie
dbany, .na chodzie*, fotele kubełkowe, sportowa kierownica, 
obrotomierz, zarejestrowany, • 2.300 zł.'Wrocław, tel. 
071/348-26-11.0601/21-75-42
FORD SIERRA XR4i, 1986 r., 2800 ccm. granatowy metalic, 
pełne wyposażenie elektryczne, wspomaganie kier., nowy la
kier, • 3.900 zł. Jelenią Góra, tel. 075/767-83-61 
FORD SIERRA, 1986 r„ 170 tys. km. 2000 ccm. OHC, srebrny 
metalic, stan dobry, 3-drzwiowy, szyberdach, przyciemniane szy
by, kubełkowe fotele, sportowa kierownica, immobilizer, RM, 
hak. - 2.800 zł. Legnica, tel. 076/862-79-48 
FORD SIERRA, 1986 r., 80 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
I właściciel, kpi. dokumentacja, RM, dzielona tylna kanapa, za
dbany, bez wypadku, stan b. dobry, • 4.900 zl. Paczków, tel. 
077/431-73-47,0604/94-51-32
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy, 5-drzwio- 
wy, nowe opony, nowe części, przegląd do 12.2001 r., stan 
techn. dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0601/20-11-69 
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm, granatowy metalic, zadba
ny, stan b. dobry, • 4.900 zl lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37,83
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 142 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, relingi, szyberdach, RO, rolety, nowe opony, nowy 
akumulator, garażowany, przegląd do 05.2002 r, -6.900 zł. Le
gnica, tel. 076/855-24-00
FORD SIERRA KOMBI, 1987 r., 2000 ccm, niebieski metalic, 
szyberdach, • 3.500 zl. Leszno, tel. 065/529-24-65 
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, ABS, 
centr. zamek + pilot, alum. felgi, ospoilerowany, RO CD, kpi. 
kół zimowych, ciemne szyby, zadbany, stan b. dobry, • 5.800 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/846-53-17,0601/41-83-86 
FORD SIERRA, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, ciemnoniebieski, 
3-drzwiowy, immobilizer, zadbany, w ciągłej eksploatacji, prze
gląd do 05.2002 r., stan dobry,.- 5.500 zl. Wołów, tel. 
071/389-50-56
FORD SIERRA, 1987 r., biały, stan b. dobry, • 5.500 zł. Wro
cław, tel. 071/354-20-08
FORD SIERRA, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, beżowy metalic, 
inst. gazowa, • 4.000 zł. Zielona Góra, tel. 0601/79-35-84 
FORD SIERRA, 1988 r, 139 tys. km, 2000 ccm, OHC, niebieski 
metalic, stan b. dobry, RO, szyberdach, alum. felgi, centr. za
mek, - 6.500 zł. Lubin. tel. 076/842-35-38 
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 120 tys. km, 2300 ćcm, diesel, 
bordowy, szyberdach, 5-biegowy, - 8.500 zl lub zamienię na 
dostawczy, inny, z dopłatą. Zgorzelec, tel. 075/773-27-65, 
075/773-03-20
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, szy
berdach, relingi. bez wypadku, zadbany - 1.200 DEM.-Zielona 
Góra, tel. 068/385-57-73,0601/76-56-97 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, czarny me
talic, - 7.500 zl lub zamienię na nowszy z dopłatą. Oława, tel. 

.0503/07-41-82 
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, kolor grafitowy metalic, centr. 
zamek, alum. felgi, immobilizer,- 5.7Ó0 zł. Prusinowice, tel. 
0603/44-56-90,077/435-70-51
FORD SIERRA, 1989 r., 160 tys. km, 1800ccm, benzyna, bor
dowy, alum. felgi, centralny zamek, RO Pioneer, dużo nowych 
części, stan dobry, - 5.900 zl. Wałbrzych, tel. 074/665-15-44, 
0608/67-15-48
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, ospoilerowany, na 
białych tablicach, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 0604/66-12-28 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, I rej. w 1995 r., sprawny, dodatkowe światło .stop”, spo
iler tylny, nowy akumulator, • 6.200 zl lub zamienię na Fiata 
126p, bez dopłaty albo sprzedam. Wrocław, tel. 0602/62-24-03 
FORD SIERRA, 1989 r., 95 tys. km, 1800 ccm, niebieski meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radio, szyberdach, stan idealny, na 
białych tablicach -1.800 zl. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski, 
na białych tablicach'--1.350 DEM. Zielona Góra, tel. 
0604/27-91-97
FORD SIERRA SEDAN, 1989/90 r., 80 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, niebieski, stan idealny, bez wypadku, dzielona tylna ka
napa, tylna i przednia szyba ogrzewana, 5-biegowy, RM + gło
śniki, lusterka i zderzaki w kol. nadwozia, • 6.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
FORD SIERRA, 1989/90 r., 135 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
CVH, zielony metalic, po remoncie kapitalnym silnika (500 km), 
alum. felgi, centr. zamek, alarm + pilot, 5-drzwiowy, U-biegowy, 
katalizator, welurowa tapicerka, sprowadzony w 1997 r., I wła
ściciel w kraju, stan b. dobry, - 9.200 zl. Wrocław,, tel. 
0608/37-74-10
FORD SIERRA SEDAN„1989/96 r., 1800 ccm. biały, 4-drzwio
wy, hak, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, zadbane 
wnętrze, stan silnika b. dobry, obity, bez rdzy, kpi. dokumenta
cja, techn. sprawny, przegląd do 05.2002 r, - 5 600 zl. Kłodzko, 
tel. 074/647-04-67, 865-30-13
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 1600 ccm, perłowowiśniowy, 
sprowadzony w całości, hak, dzielona tylna kanapa, RM, od
cięcie zapłonu, - 8.500 zł lub zamienię, (możliwe raty). Legni
ca, tel. 076/862-51-58, 0606/7241-52

FORD SIERRA, 1990 r., 160 tys;km, 1800 ccm, turbo DUbiały.
I właściciel, garażowany,'śpoilef, el. reg. refłektot^welDrowa . 
tapicerka, po wymianie tarczy-sprzęgła, klockówłiam. i oleju, - * 
9T5Ó0 zł. Paczków, lei: 077/431 -72-69*
FORD SIERRA, 1990 r., 87 tys. km, 160Ó ccm,' benzyna, bordo-| 
wy, szyberdach, reg. kierownica, el. reg. reflektory, hak, RO, 
welurowa tapicerka, stan dobry, - 8.200 zł. Strzelin, tel.

• 071/392-30-58,0600/3642-09 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 140 tys. km. 2000 ccm, bordo- v 
wy, ABS, alarm, relingi dachowe, RO, roleta, reg. kierownica, ' 
el. reg. reflektory, centr. zamek, oryg. szyberdach, stan dobry, •. 
8.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/841-92-85 '
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 130 tys. km, 1600 ccm, biały, 
sprowadzony w całości, RM, hak, el. reg. reflektory, welurowa 
tapicerka, ciemne szyby, oryg. lakier, zadbany, - 8.500 zł lub 
zamienię na Fiata Cinquecento, poj. 900. Wrocław, tel. 
071/353-11-08,0608/74-82-71
FORD SIERRA, 1990 r., 78 tys. km, 1800 ccm, niebieski meta- 

' lic, inst. gazowa, el. otw. szyby, w ciągłej eksploatacji, -10.000 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-33-16. 0502/37-6346 
FORD SIERRA, 4990/911., 119 tys. km, 160Ó ccm, bordowy 
metalic, centr. zamek, reg. kierownica, zderzaki w kolorze nad
wozia, stan b. dobry, - 8.000 zł. Opole, tel. 077/458-12-17 
FORD SIERRA CLX SEDAN, 1991 r., 71 tys. km, 1600 ccm, 
bordowy metalic, hak fabryczny, welurowa tapicerka, regulo
wana wys. fotela kierowcy reg. kierownica, centr. zamek, szy
berdach, sprowadzony w kwietniu b.r., po wymianie pasków, 
filtrów i oleju, do lakierowania maska, zarejestrowany, zadba
ny, z pełną dokumentacją, - 9.500 zł. Szprotawa, tel. 
0606/3547-93
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbó D, srebrny, szyber
dach, lotka, centr. zamek, welurowa tapicerka, sprow. w cało
ści na mienie przesiedleńcze. Wrocław, tel. 071/390-34-35, 
0601/7240-04
FORD SIERRA, 1991 r., 122 tys. km, 1800 ccm. turbo D, biały. 
5-drzwiowy, centr. zamek, RM, el. otw. szyby, hak, - 9.500 zl. 
Kawice, tel. 076/856-60-80 w godz. 7-15, 076/85844-99 wie
czorem
FORD SIERRA, 1991 r.-, 105 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, alarm, spro
wadzony w całości, • 8.600 zł lub zamienię. Mirków, tel. 
071/315-1347
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, DOHC bogate wy
posażenie, instalacja gazowa, automatic, • 10.500 zl. Ostrze
szów, tel. 062/586-02-84 w godz. 8-15, 062/586-10-70 po 
godz. 16
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, czerwony, instala
cja gazowa, • 8.000 zł. Poznań, tel. 061/291-72-13 
FORD SIERRA CLX, SEDAN, 1991 r., 72 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, perłowobordowy metalic, II właściciel, zadbany, centr. 
zamek, szyberdach, hak, welurowa tapicerka, reg. kierownica, 
reguł, fotel kierowcy, reguł. wys. mocowania pasów, kpi. doku
mentacja, • 9.900 zl. Szprotawa, tel. 0606/3547-93 
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 155 tys. km, 2000 ccm, EFi 
E+gaz, biały, instalacja gazowa, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, reg. reflektory, fotele i pasy, relingi dachowe, roleta, hak, 
welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz Sony + 
pilot, dzielona tylna kanapa, I właściciel, -11.000 zl. Świdnica, 
tel. 0602/24-88-08
FORD SIERRA, 1991 r.. 1800 ccm, diesel, bordowy, do drob
nych poprawek, w eksploatacji, nie składak, - 7.700 zL Wro
cław, tel. 0602/78-76-27
FORD SIERRA. 1991 r„ 1800 ccm, turbo D, bordowy, do lakie
rowania 3 elementy, - 7.700 zl. Wrocław, tel. 0602/18-76-27 
FORD SIERRA. 1991/92 r.. 160 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, bia
ły, ABS, welurowa tapicerka, hak, szyberdach, ważny przegląd, 
stan b. dobry, nowy układ wydechowy • 10.000 zl (możliwe raty 
przez komis) lub zamienię na uszkodzony, VW Passat, Opel 
Vectra lub Peugeot 6Ó5. Wałbrzych, tel. 074/844-9944, 
0604/37-0240
FORD SIERRA KOMBI, 1991/96 r., 218 tys. km, 2300 ccm. die
sel, biały, centr. zamek, przednia szyba ogrzewana, regulacja 
świateł, szyberdach, relingi, • 10.200 zl. Oleśnica, tel. 
071/398-17-08 po 20
FORD SIERRA SEDAN. 1991/97 r., 120 tys. km, 2000 ccm, EFI, 
wiśniowy metalic, katalizator, szyberdach, centr. zamek, alarm, 
odcięcie zapłonu, lakierowane zderzaki, reg. kierownica, pasy, 
fotel, światła, el. antena, alum. felgi, RO, konserwacja, • 10.500 
zl. Legnica, tel. 076/855-21-00
FORD SIERRA RS SEDAN, 1992 r„ 142 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, kolor granitowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, 
alarm, welurowa tapicerka, szyberdach, ciemne szyby, sporto
we zawieszenie, radio, wspomaganie kier, -13.000 zl. Wrocław, 
tel. 0601/74-47-00 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem -A00511 www.autogielda.com.pl)
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r„ 1800 ccm, turbo D bez wypad
ku, serwisowany, • 12.900 zł. Głuchołazy, tel. 0607/54-96-59 
FORD SIERRA, 1992/95 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, 
5̂ drzwiowy, welurowa tapicerka, centr. zamek, szyberdach, 
alum. felgi, nowe opony, wspomaganie, stan b. dobry, -11.500 
zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-76-19, 0601/92-97-29 
FORD SIERRA, 1993 r., 83 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, immobilizer, -10.600 zł lub za
mienię. Brzeg Dolny, tel. 071/319-50-14 
FORD SIERRA KOMBI, 1993 r., 85 tys. km, 2000 ccm, DOHC. 
16V, zielony metalic, szyberdach, szyby panoramiczne, relingi, 
RO, stan b. dobry, • 12.500 zl lub zamienię na mniejszy. Lesz
no, tel. 065/520-04-92
FORD SIERRA SEDAN, 1993 r., 1800 ccm. srebrny metalic, 
oryginalny lakier, szyberdach, centralny zamek, alarm, regulo
wana kierownica, el. reg. reflektory, aluminiowe felgi, monow
trysk, welurowa tapicerka, RM + 6 głośników, hamulce tarczo
we wentylowane, • 10.900 zl lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
075/744-36-54
FORD TAUNUS KOMBI. 1977 r, 1999 ccm, granatowy. - 200 
zł. Wrocław, tel. 071/321-24-97 
FORD TAUNUS, 1979 r., 2000 ccm, V6, czerwony, 4 drzwiowy, 
zarejestrowany, - 1;500 zł. Wrocław, tel. 071/341-36-70 
FORD TAUNUS, 1981 r„ 175 tys. km, 2000 ccm, V6, seledyno
wy metalic, zadbany, garażowany, oiyg. lakier, 4-biegowy, stan 
idealny, - 4.900 zł. Legnica, tel. 0607/04-07-51 
FORD TAURUS, 1987 r., 2500 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, inst. gazowa, welurowa tapicerka, automatic, RO, wspo
maganie, el. reg. lusterka, po wymianie amortyzatorów, - 6.500 
zł lub zamienię na mniejszy. Gryfów śl., tel. 075/781-25-81 
FORD TAURUS, 1988 r., 78 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, czarny, 
5-biegowy, katalizator, el. reg. lusterka, wspomaganie kierow
nicy, klimatyzacja, welurowa tapicerka, dużo nowych części, 
zadbany. Wrocław, tel. 0605/43-40-98 
FORD TAURUS, 1990 r„ 100 tys. km, 3000 ccm, V6, biały, au
tomatic, poduszka pow., klimatyzacja, alarm, alum. felgi, nowa 
skrzynia biegów (za 4900 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, dodat
kowo kokpit, fotele kapitańskie, podwójna klimatyzacja, homo
logacja na ciężarowy, stan b. dobry, • 30.000 zł. Leszno, tel. 
065/52042-93,0603/85-01-58
FORD WINDSTAR VAN, 1995/96 r., 160 tys. km, 3800 ccm, 
śliwkowy metalic, pełne wyposażenie,'7-osobowy, rej. na cię
żarowy, zadbany, I właściciel, klimatyzacja, najnowszy model, 
możliwe raty, - 32.000 zł lub zamienię na mniejszy. Wrocław, 
tel. 0601/51-35-82

HONDA
HONDA ACCORD, 1981 r., 160 tys. km, 1600 ccm, zielony, inst. 
gazowa, dużo części zamiennych, dodatkowo silnik kompletny 
+ blacharka ♦ szyby, - 3.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/666-54-10, 
0607/74-78-18 ■
HONDA ACCORD, 1986 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy, el. 
reg. lusterka, szyberdach, stan dobry, - 3.10Ó zł. Lubań, tel. 
0605/37-60-35
HONDA ACCORD. 1989/90 r„ 173 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, wtrysk, czerwony, 4-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, 
el. reg. lusterka, el. wysuwana antena, wspom. kierownicy, RM, 
welurowa tapicerka, alarm, kpi. opon zimowych, zadbany, stan 
dobry. -13.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-13-36 
HONDA ACCORD, 1991 r., 2000 ccm, 16V, bordowy, wspoma
ganie, centr. zamek, I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, 
katalizator, szyberdach, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, reg. 
kierownica, el. reg. lusterka, - 14.500 zl lub zamienię. Lubin, 
tel. 076/84645-96,0603/79-07-04 • ■

i S K U P  S A M O C H O D Ó W  R A Ż D E J  M A R K I  

i ZA GOTÓWKĘ, Ćegnica, tel. 0-602 710 700

HONDA ACCORD, 1991 r., 2000 ccm, 16V, czarny, sedan, 
4-drzwiowy, nowy model, 150 KM, pełne wyposażenie oprócz 
skóry; aluminiowe felgi, sportowy wydech. 2 alarmy 9 pilot, nie 
składak, dużo nowych części, £11.700 zł. Opole, tel; 
0607/4448-16 1 . '  - ; ' - \.
HONDA ACCORD, 1991 f., -120 tys. km/2000 ccm. benzyną/., 
wtrysk, czerwony, bez wypadku „I właściciel, kupiony u dilera, z 
pełną dokumentacją, el. reg. reflektory; ABS, automatyczna an
tena, wersja sportowa, 150 KM,‘2-drzwiowy + opony zimowe, - 
15.000 zł. Rybnik, tel. 032/421-68-59,0600/32-92-65 
HONDA ACCORD COUPE, 1993 r„ 2000 ccm, zielony metalic, 
stan dobry, -13.000 zl. Ludów Śl., tel. 071/393-32-62.
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 raty). Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
HONDA ACCORD, 1994 r., 128 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, ABS, centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, szy
berdach, wspomaganie, el. otw. szyby, RM, welurowa tapicer
ka, reg. kierownica, - 19.000 zł. Kamienica, woj. opolskie, tel. 
0604/94-51-32
HONDA ACCORD, 1995 r., 89 tys. km, 2000. ccm, niebieski, 
pełne wyposażenie oprócz skóry - 11.500 DEM. Niemcy, tel. 
0049/17-9443-29-57
HONDA ACCORD, 1995 r., 85 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny . 
metalic, pełna elektryka, szyberdach, alum. felgi, alarm + pilot, 
drewniane dodatki, welurowa tapicerka, - 28.500 zł. Rawicz, 
tel. 0601/5648-85
HONDA ACCORD, 1995 r., 136 tys. km, 2000 ccm, 16V, niebie
ski metalic, klimatyzacja, skóra, drewno, el. szyberdach, el. re-' 
gul. lusterka, el. otwierane szyby (4), wspomaganie kier., cen
tralny zamek, ABS, 6 głośników, właściciel niepalący, • 28.000 
zl. Wrocław, tel. 0602/39-28-09

zowa, garażowany, stan b. dobry, • 10.500 zl. Jelenia Góra, tel. 
0502/43-51:00 . J.
HONDA CMC, 1991 i ,  160 tys. km, .1400 ccm, 1'6V, kolor gra
fitowy metalic, 96 KM, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 3-drzwio- 

«. wyj dzielona tylna kanapa, wspomaganie kier., reg; kierownica, 
przegląd dó 05.2002 f,-A 2.500 zł. Wrocław, tel. 0602/59-74-63 
HONDA C|VIC SEDAN, 1991. r„ 148 tys. km, 1400 ęcm; 16V, 
szary metafić, centralny zamek, alarm, reg. kierownica, - f 3.000 
zł. Wrocław, teł. 333-74-89, 0501/52-05-95 
HONDA CMC, 1991/97 r., 160 tys. km. 1400 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, 96 KM, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, reg. i wspomaganie kierownicy, dzielona tylna kana
pa1, przegląd do 05.2002 r, • 12.500 zl. Wrocław, tel. 
071/784-54-12 po godz. 16 .
HONDA CMC, 1992 r., 159 tys. km. 1600 ccm, 16V, kolor gra
fitowy metalic, centr. zamek, 3-drzwiowy, Mul-T-Lock, el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, wspo
maganie, welurowa tapicerka, sportowy układ wydechowy, stan 
b. dobry, -19.500 zl. Wrocław, tel. 071/351-23-80,0601/79-09-21 
HONDA CMC SEDAN, 1992/93 r., 1600 ccm. 16V, zielony me
talic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, klimatyzacja, 
alarm, blokada skrzyni biegów, -14.980 zl (możliwe raty przez 
komis). Wrocław, tel. 0604/11 -55-93 
HONDA CMC, 1993 r., 87 tys. km, 1500 ccm, 16V, srebrny me
talic, wspomaganie, centr. zamekr alarm, immobilizer, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, opony letnie i zimowe, stan b. dobry, - 
17.500 zl. Wrocław, tel. 071/321-16-11, 0601/73-5942 
HONDA CMC, 1993 r„ 75 tys. km, 1500 ccm, 16V, biały, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, alarm * pilot, RM, -16.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-94-97, 
0608/41-18-98
HONDA CMC SEDAN, 1993 r., 95 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
granatowy metalic, kupiony w salonie, blokada skrzyni biegów,
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BEZPŁATNA KAMPANIA SERWISOWA 28 MAJ - 9 CZERWIEC
SAMOCHODY KOMISOWE:

łS k
r. prod. cena

H O N D A  A C C O R D 2000 88.000 zl
H O N D A  C I V I C  4 D 1400 1999 37.000 zl
H O N D A  C O N C F .R T O 1500 1992 14.000 zl
H O N D A  H R V  4 D 1600 2000 62.000 zl
V O L V O  460 1700 1992 15.000 zl

HONDA ACCORD, 1996 r., 82 tys. km, 1800 ccm. benzyna, czar
ny metalic, klimatyzacja, w kraju od 1998 r., wszystkie el. do
datki, skóra, • 29.800 zl. Wrocław, tel. 0607/584349 
HONDA ACCORD, 1996 r., 67 tys. km, 2000 ccm, TDi, czarny 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, 106 KM,
- 43.000 zl. Krotoszyn, tel. 062/721-2447, 0502/61-32-18 
HONDA ACCORD, 1996/97 r., 94 tys. km, 2000 ecm, TDi, per- 
lowogranatowy metalic, wspomaganie, poduszka powietrzna, 
ABS, klimatyzacja, drewno, 4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
welur, alum. felgi, centr. zamek, spoiler, sprowadzony w cało
ści, stan idealny, immobilizer, - 37,600 zł. Kalisz, tel. 
0603/07-55-59
HONDA ACCORD, 1997/98 r., 35 tys. km, 180Ó ccm, granato
wy, 2 pod. powietrzne, ABS, sedan, el. otw. szyby, centr. za
mek, wspomaganie, el. reg. lusterka, immobilizer, książka ser
wisowa, drewniane dod., el. otw. szyberdach, CD, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, zadbany, stan idealny, welurowa 
tapicerka, • 41.000 zł. Jemielno, tel. 065/544-74-90 
HONDA ACCORD. 1998 r„ 56 tys. km. 2000 ccm, TDI, perlo- 
wozielony, pełna elektryka, ABS, centr. zamek, alarm + pilot, 
welur, I właściciel, w Polsce od 99 r., udokum. pochodzenie, - 
43.800 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-3745 
HONDAACCORD TYPE R, 1999 r„ 23 tys. km. 2200 ccm, V-Tec, 
biało-czerwony, 220 km, fotele Recaro, alum. felgi 17“. RO, elek
tryczne dodatki, po tuningu, - 78.000 zl. Oleśnica, tel. 
071/399-0848,0603/84-89-15 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem • A00519 www.autogieł- 
da.com.pl)
HONDAACCORD. 1999 r., 35 tys. km, 1800 ccm, VTEC, zielo-. 
ny metalic, kupiony w salonie, książka serwisowa, klimatyza
cja, ABS, centr. zamek; 2 pod. powietrzne, wszystkie el. dodat
ki, alarm, wspomaganie, - 52.800 zl lub zamienię na. Peugeota 
206 diesel. Świdnica, tel. 0601/87-11-68 
HONDAACCORD, 1999/00 r„ 21 tys. km, 2000 ccm, V-TEC, 
16V, granatowy, pełne wyposażenie, 4 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby i szyberdach, ABS, alum. felgi, książka serwisowa, - 
56.000 zl lub Zamienię na tańszy - do 20.000 zl. Leszno, tel. 
0607/09-85-14, 0049/160-99-55-01-00 Niemcy 
HONDA CMC, 1986 r., 132 tys. km, 1400 ccm, niebieski, przy
ciemnione szyby, sportowy wygląd, - 6.200 zł lub zamienię na 
Poloneza Trucka, diesel, z dopłatą, do. 4.000 zł, Strzegom, tel. 
074/85541-23
HONDA CMC, 1988 r., 130 tys. km, 1500 ccm, 16V, czerwony, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm, alum. felgi, szyberdach, hak,
- 8.600 zł. Pleszew, tel. 0605/58-28-91
HONDA CMC, 1988 r., 1400 ccm, 16V, szary metalic, inst. ga-

alarm, opony zimowe, kpi. dokumentacja, • 17.800 zł: Wrocław, 
tel. 0607/62-50-85
HONDA CMC, 1993/97 r„ 110 tys. km, 1500 ccm, 16V, czarny 
metalic, centralny zamek, szyberdach, sportowy układ wyde
chowy, obniżony, aluminiowe felgi, el. reguł, reflektory, wspom. 
kierownicy, -19.000 zl. Wrocław, tel. 360-13-55,0601/53-33-21 
HONDA CMC SEDAN, 1994 r., 114 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, alarm, immobili
zer, -19.900 zl lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
HONDA CMC, 1994 r„ 150 tys. km, 1400 ccm, 16V, perlotf 
czarny, 3-drzwiowy hatchback, wspomaganie kier., el. reg. re- 
Sektory, alarm, centr. zamek, RO ♦ głośniki, alum. felgi, kpi. kół 
zapasowych, dzielona tylna kanapa, serwisowany w ASO Hon
da, -15.000 zl. Wrocław, tel. 0501/74-73-71 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • A00373 www.au- 
togielda.com.pl)
O  HONDA CIVIC SEDAN, 1994 r., biały, klimatyza

cja, ABS, 2 x SRS, automatic, el. reg, lusterka, 
el. otw. szyby, cena • 16.500 zł (gotówka) lub za
miana na VW Passata TDI, BMW 5 tds, Forda 
Mondeo TDI, Opla Omegę TDS. Wrocław, tel. 
0601/71-53-48 02024851

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, 1994/95 r., 82 tys. km, 1500 ccm, 16V, malachi
towy metalic, katalizator, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, wspomaganie, garażowany, kupiony w salonie, I właści
ciel, bogato wyposażony - 20.900 zł. Wrocław, tel. 
071/36444-07,0605/43-3145
HONDA CMC COUPE, 1995 r„ 91 tys. km, 1500 ccm, 16V. 
kolor śliwkowy metalic, centr. zamek + pilot, wspomaganie, 
alarm, Mul-T-Lock, alum, felgi, RM Sony+4 głośniki, stan techn. 
b. dobry, - 20.900 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31, 
0604/36-35-85
HONDA CMC, 1995 r., 44 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 16V, zie
lony metalic, 5-drzwiowy, 115 KM, klimatyzacja. ABS, 2 pod. 
powietrzne, reg. kierownica ze wspomaganiem, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, oryg. spoiler, RO, - 26.600 z l, możliwe raty 
lub zamiana na tańszy. Lubin, tel. 076/846-57-34.0601/53-62-18 
HONDA CMC. 1995 r., 56 tys. km. 1345 ccm. 16V, turkusowy. 
3-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, reg. kierownica, wspo
maganie, centr. zamek, alarm, immobilizer, • 22.600 zl. Wro
cław, tel. 071/342-87-34
HONDA CMC, 1996 r.', 70 tys. km, 1500 ccm, zielony metalic,.
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54-517 Wrocław, ul. Szczecińska 7, tel. 35-35-826
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ZAPRASZA
W ofercie samochody dostawcze, osobowe, terenowe, VANY.

Informujemy, że przyjmujemy w rozliczeniu samochody używane. 
Wyceny dokonuje Auto-Kom ls “ U Marka", Wrocław, ul. Żółta 1-5, 

tel. 35-42-543

klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, RM, dzielone tylne sie
dzenia, welurowa tapicerka, stan idealny, garażowany, I wła
ściciel, pełna dokumentacja, - 35.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-45-40,0603/75-94-15
HONOA CMC, 1996 r., 100 tys. km, 1400 ccm, czamy, 3-drzwio- 
wy, klimatyzacja, automatic, skórzana tapicerka, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/35-57-97
HONDA CMC, 1996/97 r„ 77 tys. km, 1500 ccm, V-Tec, czar
ny, klimatyzacja, ABS, centr. zamek + pilot, immobilizer, hak, 
RO, wspomaganie kier., wszystkie el. dodatki, sportowy tłumik, 
dzielona tylna kanapa, • 28.500 zł lub zamienię. Oława, tel. 
071/301-52-59 po godz. 19
HONDA CMC, 1996/97 r., 1400 ccm, 16V, bordowy metalic, I 
właściciel, bez wypadku, kupiony w salonie w Polsce, faktura 
zakupu, książka serwisowa, 5-drzwiowy, centr. zamek + pilot, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory i lusterka, wspomaganie, im
mobilizer, alarm + pilot, drewniane dodatki, welurowa tapicerka 
, RM, 90 KM, stan idealny • 25.900 zł lub zam. na tańszy. Ząb
kowice śląskie, tel. 074/815-66-61. 0602/11-04-88 
HONDA CMC, 1997 r., 49 tys. km, 1400 ccm, 16V, wtrysk, zie
lony metalic, 5-drzwiowy, lusterka, klamki i zderzaki w kolorze 
nadwozia, alum. felgi, opony zimowe + felgi stalowe i kołpaki, 
centr. zamek * pilot, alarm, immobilizer, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, reg. kierownica, wspomaganie, radio, welurowa tapi- 
cerka, drewno, -. 31.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-89-22 wie
czorem. 0602/71 -50-71
HONDA CMC, 1997 r., 47 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 16V, per- 
łowozielony, ABS, klimatyzacja, szyberdach, centr. zamek, im
mobilizer, wspomaganie, stan b. dobry, - 28.000 zł. Bolesła
wiec. lei. 0601/70-17-82
HONDA CMC, 1997 r., 1400 ccm, granatowy metalic, I reje
stracja w 1998 r., 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kierow
nicy, centralny zamek, Mul-T-Lock, I właściciel, kupiony w sa
lonie, • 33.000 zł. Milicz, tel. 071/384-06-20, 0607/66-36-30 
HONDA CMC COMFORT, 1997. r., 57 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatyza
cja, 2 pod. powietrzne, drewno, alum. felgi OZ • ok. 30.000 zl 
lub zamienię na Fiata Ducato, Peugeota Boxera, uszkodzony. 
Nysa, tel. 077/433-70-30.0604/08-14-92 
HONDA CMC, 1997 r., 36 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielony 
metalic, klimatyzacja, wspomaganie, alum. felgi, RM Panaso
nic, stan b. dobry, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 071/337-33-19, 
0601/87-05-68
HONDA CMC, 1998 r., 16 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czamy, 
atrakc. wygląd, alum. felgi, • 33.000 zł lub zamienię na uszko
dzony, chętnie diesel. Wrocław, tel. 0600/12-87-57 
HONDA CMC, 1999/00 r., 30 tys. km pilne, kupiony w salonie, 
na gwarancji do 2002 r, • 37.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-44-99, 
0601/71-89-22
HONDA CMC, 2001 r., 1300 ccm, wtrysk, 16V, czamy metalic, 
2 x SRS, ABS + EBD, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, radio, wspomaganie kier., fabrycznie nowy, na gwaran
cji, - 49.900 zł. Wrocław, tel. 0602/10-92-79 
HONDA CONCERTO, 1992 r., 118 tys. km, 1500 ccm, 16V, czer
wony, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, bez 
wypadku, RM, welurowa tapicerka, w kraju od tygodnia, -12.200 
zł. Chojnów, tel. 076/818-78-18, 0607/05-07-75 
HONDA CONCERTO, 1992 r., 1500 ccm, 16V, Valve centralny 
zamek, el. szyberadch, w kraju od 2 tygodni, - 13.200 zł. Wał
brzych, tel. 0603/87-04-33
HONDA CRX, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 5-biego- 
wy, alum. felgi, szyberdach, stan b. dobry, • 9.500 zł. Prusice, 
teł. 071/312-53-41, 071/312-63-41 
HONDA CRX, 1987 r., 1500 ccm, wtrysk, biały, garażowany, 
sportowy wygląd, RM Sony, nowe opony, nowy akumulator (gwa
rancja), 3-drzwiowy, kubełkowe fotele. Ścinawa, tel. 
0606/91-17-96
HONDA CRX, 1988 r., 200 tys. km, 1600 ccm, VT1, pertowo- 
czarny, sportowe zawieszenie, układ wydechowy Remus, alum. 
felgi Azev 17’ , ospoilerowany, el. otw. szyby, szyberdach, sprzęt 
Car Audio, 14 głośników, 6 końcówek mocy, kondensatory •
21.000 zł lub bez sprzętu -13.000 zl albo zamienię na motocykl 
Yamaha YZF R1 może być uszkodzony. Łagów Lubuski, tel. 
068/341-25-29
HONDA CRX, 1991 r., 102 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, 
kupiony w salonie, garażowany, serwisowany, -16.000 zł. Wro
cław, tel. 071/357-06-35
HONDA LEGEND, 1992 r., 155 tys. km, 3200 ccm, V6, zielony 
metalic, klimatyzacja, ABS, skóra, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, radioodtwarzacz, aluminiowe felgi, stan b. dobry, 
możliwe raty przez komis, - 28.600 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/781-84-69, 0607/42-82-23 
HONDA PRELUDE, 1983 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biało-żółty, szyberdach, alarm, nowa tapicerka, zadbany, • 5.000 
zl. Wrocław, tel. 071/312-83-14
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., 133 tys. km. 2000 ccm sprowadzo
ny w całości, centr. zamek, skrętna oś tylna, el. otw. szyber
dach, wspomaganie kier., RO, welurowa tapicerka, • 11.000 zł. 
Opole, tel. 077/457-92-21, 0601/40-54-94 
HONDA PRELUDE, 1991 r., 123 tys. km, 2000 ccm, 16V, turku
sowy metalic, książka serwisowa, pełne wyposażenie elektr., 
ABS, wspomaganie, halogeny, alum. felgi, kpi. kół zimowych, •
17.000 zł. Wrocław, tel. 0502/31-63-89
HONDA PRELUDE, 1992 r.. 2300 ccm, 16V, wtrysk, czerwony, 
centr. zamek, wspomaganie, ABS, wszystkie el. dodatki, szy
berdach, alum. felgi, welurowa tapicerka, ciemne szyby, skręt
na oś tylna, - 23.900 zł łub zamienię na inny. Wołów, teł. 
071/389-48̂ )6
HONDA PRELUDE, 1993 r., 2000 ccm, 16V składak, aluminio
we felgi 16", sportowy wydech, centralny zamek, pełne wypo
sażenie elektryczne, kompakt, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 
071/352-82-62 wieczorem. 0607/76-88-06 
HONDA PRELUDE. 1994 r.. 119 tys. km, 1996 ccm, benzyna, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji,
- 28.300 zł. Wrocław, tel. 071/346-66-96

HYUNDAI
HYUNDAI ACCENT GLS. 1995 r., 86 tys. km, 1500 ccm, zielo
ny, wersja kanadyjska, alarm, oryginalny RO + 4 głośniki, gara
żowany, I właściciel, I rej. 08.1996 r. • 13,700 zł. Jawor, tel. 
076/870-52-65
HYUNDAI ACCENT GLS, 1995 r., 87 tys. km, 1300 ccm, 12V, 
fioletowy metalic, 5-drzwiowy, regulowana kierownica, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, poduszka powietrzna, alarm, RO, cen
tralny zamek, stan b. dobry, - 16.800 zl. Strzelin, tel. 
071/353-76-99,0604/05-95-01
HYUNDAI ACCENT, 1996 r., 1500 ccm, benzyna, zielony meta-

HYUNDAI
■ części: oryginalne, zamienniki i używane 
- mechanika, blacharstwo
■ diagnostyka, holowanie . g
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- lic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, 
zadbany, książka serwisowa, - 19.500 zł. Opole, tel. 
0602/10-16-05
HYUNDAI ACCENT, 2000 r., 10 tys. km, 1300 ccm, złeldny me
talic, moc silnika 85 KM, kupiony w salonie w 06.2000 r. (gwa
rancja 3 lata), ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. podgrzewa
ne lusterka, wspom. kierownicy, reg. kierownica, 2 poduszki 
powietrzne, halogeny przednie, alarm, centralny zamek, stan 
idealny, - 45.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-29-99, 
.074/843-30-08
HYUNDAI LANTRA, 1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 16V, DOHC, 
kolor grafitowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek ♦ pilot, 
Mul-T-Lock, bagażnik otwierany z pilota, wspomaganie, auto
matyczna blokada drzwi, hak, kupiony w salonie, • 15.500 zł 
lub zamienię na Mazdę 626, Renaulta Lagunę, z dopłatą. Wro
cław, tel. 071/327-85-81
HYUNDAI LANTRA. 1996 r., 105 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielo
ny metalic, 114 KM, centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, 
wspomaganie kier., el. wysuwana antena, el. reg. reflektory, RO 
Hyundai, garażowany, zadbany, • 21.000 zł lub zamierlię na 
kombi z dopłatą do 6000 zł. Głogów, tel. 076/833-35-51 
O  HYUNDAI LANTRA KOMBI, 1999 r., 39 tys. km, 

1600 ccm, 16V, szary metalic, ABS, klimatyzacja, 
salon, I właściciel, bez wypadku, skóra, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, radio, 
roleta, relingi dachowe, • 35.900 zł. Lubin, tel. 
076/844-28-90,0601/87-28-78 84016851

, HYUNDAI PONY. 1989 r., 1500 ccm, biały, szyberdach, spoile- 
'ry, - 6.400 zł. Paczków, tel. 077/431-71-04,0604/15-25-64 
HYUNDAI PONY, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, RO, kupiony w salonie w kraju, bez wypadku, stan b. dobry, 
immobilizer, - 7.800zl. Brzeg, tel. 077/411 -57-90,0602/66-59-74 
HYUNDAI PONY, 1591 r., 119 tys. km, 1500 ccm, srebrny meta
lic, inst. gazowa, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, welu
rowa tapicerka, alarm, oszczędny, -  9.600.zł. Dobkowice, gm. 
Kobierzyce, tel. 071/311:83-94
HYUNDAI PONY SEDAN GLS. 1991 r„ 7 tys. km. 1500 ccm. 
szary metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, weluro
wa tapicerka; hak, dzielona tylna kanapa, kupiony w salonie, 
oznakowany, • 8.000 zł lub zamienię na Fiata 126p EL. Wro
cław, tel. 071/783-89-94
HYUNDAI PONY, 1991/92 r., 141 tys. km, 1500 ccm, srebrny 
metalic, sedan, kupiony w kraju, 5-biegowy, RO, stan b. dobry,
• 8.200 zł. Opole, tel. 0601/91-89-92
HYUNDAI PONY GLS SEDAN, 1991/92 r., 129 tys. km, 1500 
ccm, srebrny metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby (4), 
radioodtwarzacz, Szerokie opony, garażowany, serwisowany, I 
właściciel, atrakcyjny wygląd, • 9.300 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 zl lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
HYUNDAI PONY, 1992 r, 1500 ccm, benzyna, granatowy me
talic, el. otw. szyby, RO, dzielone tylne siedzenia, blokada skrzy
ni biegów, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, kupiony w 
salonie, z pełną dokumentacją, -11.500 zł. Podgaj 14, gm. Kon
dratowicz tel. 071/346-29-81
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, -10.000 zł (możliwe raty). Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41
HYUNDAI PONY, 1992/93 r.t 88 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, kupiony w salonie we Wrocławiu, kpi. doku
mentacja, 5-drzwiowy, bez wypadku, oryg. przebieg, 
Mul-T-Lock, serwisowany, garażowany, silniik Mitsubishi, eko
nomiczny, zadbany, I właściciel, stan techn. idealny, • 12.900 
zł. Trzebień, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-53-35 po godz. 17, 
0601/19-51-97
HYUNDAI PONY, 1993/94 ń, 117 tys. km. 1500 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi, centr. zamek, szyber
dach, wspomaganie, wersja sportowa, ospoilerowany, -10.500 
zł. Rawicz, teł. 065/545-39-77 po godz. 17 
HYUNDAI S-COUPE, 1993 r„ 97 tys. km, 1495 ccm. turbo E, 
czerwony, el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, sprowa
dzony i oclony w całości, zadbany, - 12.500 zł lub zamienię. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-11-78 
HYUNDAI SONATA, 1989 r., 210 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy, automatic, oclony w całości, klimatyzacja, reg. kie
rownica, wspomaganie, welurowa tapicerka, katalizator, waż
ny przegląd, - 5.100 zl lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 
0608/09-33-19
HYUNDAI SONATA, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, • 5.900 zl lub za
mienię na VW Garbusa, w cenie do 4.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/649-05-62
HYUNDAI SONATA, 1995 r. centralny zamek, el. otw. szyby, 
wspomaganie kierownicy, - 23.500 zł lub zamienię na busa. 
Wałbrzych, tel. 074/867-83-43

JA G U A R
JAGUAR SOVEREIGN, 1990 r., 4000 ccm, perłowomorski, peł
na dokumentacja, • 38.000 zł. Opole, tel. 0603/97-78-83, 
0603/97-78-84
JAGUAR SOVEREIGN, 1990 r., 115 tys. km, 4000 ccm, wtrysk, 
granatowy, inst. gazowa, pełne wyposażenie, • 35.000 zl lub 
zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/666-56-63, 
0604/79-13-22
JAGUAR SOVEREIGN, 1990 r., 4000 ccm, zielony, pełne wy
posażenie, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 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 XJS CABRIO, 1997 r., 190 tys. km. 3600 ccm, benzy
na, srebrny metalic, I właściciel w kraju, nie składak, udoku
mentowany, pełne wyposażenie, RM ze zmieniaczem, eksplo
atowany tylko latem, - 46.900 zł (w rozl. może być sam. do
stawczy, osobowy lub koparka). Dzierżoniów, tel. 
074/831-30-29,0604/50-67-17

KIA
KIA SEPHIA GTX, 1994 r., 80 tys. km, 1600 cćm, kolor wiśnio
wy, wspomaganie, reg. kierownica, el. otw. szyby, el. wys. an
tena, RO z RDS, zapas zimowych opon, el. reg. lusterka, reg. 
reflektory, - 14.000 zł lub zamienię. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-46-00

LADA
LADA 2101,1978 r., 120 tys. ton, 2101 ccm po remoncie silni- 

■ ka, blacharka do remontu, dużo nowych części, • 500 zl. Legni
ca, tel. 076/856-30-52
LADA 2106,1979 r., 180 tys. km, 1500 ccm, benzyna stan b. 
dobry, -1.300 zł. Wrocjaw. tel. 071/357-35-90,0605/32-70-58 
LADA 2106,1981 r., 1500 ccm, czerwony, stan dobry, 2 nowe 
opony, nowe: pom0a, łańcuch rozrządu, tłumiki, głowica po re
moncie, przegląd do 12.2001 r, • 1.200 zł. Leszno, tel. 
065/544-83-39
LADA 2106, 1981 r., 1500'ccm, zielony, karoseria z 1990 r., 
RO. hak, - 2.900 zł. Lubin, teł. 9607/38-74-21
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L A D Y
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WROCŁAW ul. Ślężna 130 
tel: (071) 367-44-14,367-29-88

LADA 2105,1982 r., 1300 ccm, pomarańczowy, stan silnika i 
blacharki dobry, nowa głowica, wymieniona ścianka przednia 
(atrapa • model 2107), opłacony i ubezpieczony, w ciągłej eks
ploatacji, -1.050 zl. Wrocław, tel. 071/353-76-34,0609/16-96-85 
LADA 2105,1983 r., 9 tys. km, 1300 ccm, zielono-szary, inst. 
gazowa, garażowany, nowy silnik i podzespoły, - 2.800 zł. Gry- 
fów Śląski, tel. 075/781-29-05
LADA 2105,1983 r., 35 tys. km, 1300 ccm, benzyna, jasnozie
lony, po remoncie silnika, nowa pompa ham., przewody, tarcze, 
pompa wodna, nowy akumulator i inne, przegląd, • 1.850 zł. 
Stara Kamienica, tel. 075/751-45-45 
LADA 2105,1984 r., 84 tys. km, 1300 ccm, żółty, stan techn. 
dobry, w ciągłej eksploatacji, szyberdach, przegląd do 03.2002 
r, • 1.800 zł. Jegłowa, gm. Przeworno, woj. wałbrzyskie, tel. 
0605/96-46-39
LADA 2107,1985 r.t 75 tys. km, 1300 ccm, czerwony, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/18-14-09 
LADA 2107, 1986 r., 144 tys. km, 1300 ccm, beżowy, radio, 
głośniki, - 3.100 zł. Rogaczyce, tel. 062/730-81-47 
LADA 2107,J 986 r., 1300 ccm, czerwony, stan dobry, • 1.800 
zł. Jakubowo, gm. Przemków, tel. 076/818-32-74 
LADA 2107,1986 r., 1300 ccm, benzyna, pomarańczowy, insL 
gazowa, stan dobry, - 3.000 zł. Wilczy Las, gm. Warta Bolesła
wiecka, tel. 076/817-73-78
LADA 2107,1987 r., 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granato
wy, zadbany, wersja fińska, alarm, białe zegary, nakładki peda
łów, atrakc. wygląd, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-36-28 
LADA 2107,1987 r., 99 tys. km, 1300 ccm, niebieski, zadbany, 
w ciągłej eksploatacji, lotnicze fotele, nadkola, - 2.900 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-19-15
LADA 2105,1987/88 r., 54 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer*. 
wony, inst. gazowa, hak, nadkola, stan b. dobry, • 3.500 zł lub 
zamienię na większy z dopłatą. Piechowice, tel. 075/761-76-78 
LADA 2107, 1988 r., 3 tys. km, 1300 ccm, beżowy, silnik po 
remoncie, stan techn. b. dobry, atrakc. wygląd, RM, - 4.000 zł. 
Bielawa, tel. 074/645-41-93
LADA 2104,1990/91 r., 40 tys. km, 1500 ccm, beżowy, kombi, 
po remoncie kapitalnym i malowaniu, • 3.200 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-51-54,418-43-59
LADA 110,1999 r.. 38 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, kolor platyno
wy metalic, centr. zamek, 4 el. otw. szyby, soczewkowe reflek
tory, reg. kierownica, dzielone tylne siedzenia. RO, oszczędny,
- 18.400 zl. Wrocław, tel. 071/321-96-75 po godz. 18, 
0501/48-19-66 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AC0185 www.autogielda.com.pl)
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, 1988 r., 84 tys. km, 1300 ccm, czerwony, oryg. 
lakier, bez wypadku i rdzy, przegląd do 04.2002 r., nadkola, nie 
wymaga napraw, stan idealny, • 3.300 zl lub zamienię na tańś- 
zy. Oława. tel. 071/302-76-13
LADA SAMARA. 1988 r., 1300 ccm, czerwony, oryg. lakier, bez 
wypadku i rdzy, przegląd do 03.2002 r„ nie wymaga napraw, 
nadkola, pasy tylne, lotnicze fotele, oszczędny, stan idealny, •
3.500 zł lub zamienię, możliwa dopłata. Oława, tel. 
071/312-76-13
LADA SAMARA, 1989 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, ja
snoniebieski, 3-drzwiowy, sprawny, do poprawek lakierniczych,
- 2.500 zl. Świdnica, lei. 0603/65-81-13
LADA SAMARA, 1989 r., 55 tys. km, 1300 ccm, niebieski, po 
remoncie silnika, garażowany, zadbany, II właściciel, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, stan b. dobry, • 3.700 zł. Wrocław, tel. 
0603/79-88-70
LADA SAMARA, 1990 r., 111 tys. km, 1500 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, • 5.200 zł. Olszyniec, tel. 
068/374-22-37,0604/68-53-77
LADA SAMARA, 1990 r., 125 tys. km, 1300 ccm, granatowy, po 
remoncie silnika, plastikowe nadkola, alum. felgi, centr. zamek, 
alarm, immobilizer, stan idealny, • 4.800 zł. Wrocław, tel. 
0501/28-09-13
LADA SAMARA, 1991 r., 122 tys. km, 1500 ccm, biały, 5-drzwio
wy, inst. gazowa na gwarancji (zbiornik w miejscu koła zapaso
wego), stan b. dobry, - 5.900 zl. Opole, tel. 0601/91-89-92 
LADA SAMARA, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, radio, 
5-biegowy, stan b. dobry, • 5.000 zl. Świerząwa, tel. 
075/713-51-77
LADA SAMARA, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, biały, RO, 
5-drzwiowy, garażowany, przegląd do 03. 2002 r, - 4.900 zl. 
Kawice, gm. Prochowice, tel. 0503/62-22-55

LANCIA
LANCIA DEDRA, 1992 r., 1900 ccm, TDI, biały, centr. zamek, 
el. otw. szyby, wspomaganie, • 9.000 zł. Góra, tel. 065/543-35-81 
LANCIA DELTA GT, 1983/93 r.. 94 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alum. felgi, ha
logeny, 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 1985 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony. 5-biegowy, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, regulowana kie
rownica, dzielona tylna kanapa, • 3.500 zł lub zamienię. Wro
cław, teł. 071/343-22-33
LANCIA DELTA GTi, 1991 r., 20 tys. km* 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, el. otw. szyby, el. otw..szyberdach, alum. 
felgi gwiazda, RM, centr. zamek, stan b. dobry • 8.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0601/93-76-73
LANCIA DELTA 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, wi

śniowy metalic, centralny zamek, el. szyberdach, el. otwierane 
szyby, lampy, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., regulowa
na kierownica, - 10.000 zł. Leszno, tel. 0605/22-47-96 
LANCIA DELTA HPE, 1997 r„ 2000 ccm, 16V pełne wyposaże
nie, sprowadzony w całości, - 34.000 zł lub zamienię. Świdni
ca, tel. 0605/03-23-30
LANCIA KAPPA, 1995/97 r., 2500 ccm, benzyna rządowa, sa
lonowa, I rejestracja w 1997 r, bez wypadku/pełne wyposaże
nie, klimatyzacja, koła 16', 197 KM, stan idealny, • 25.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-79-04, 0602/45-10-74 
LANCIA PRISMA, 1985 r., 1600 ccm, DOHC, granatowy, el. 
otw. szyby. el. reg. lusterka, hak, centr. zamek, szyberdach, spor
towa kierownica, - 4.700 zł. Wrocław, teł.. 0601/73-20-98 
LANCIA THEMA, 1986 r., 180 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, - 5.100 zł lub zamienię na samochód do remon
tu. Rawicz, tel. 0606/46-05-48
LANCIA THEMA. 1989 r., 120 tys. km, 2000 ccm, turbo E. nie
bieski metalic, szyberdach, welurowa tapicerka, alum. felgi, 
centr. zamek. el. reg. lusterka, el. otw. szyby, stan b. dobry •
1.450 DEM. Świebodzin, tel. 0609/48-61-39 
LANCIA Y 10,1997 r., 34 tys. km, 1200 ccm, granatowy meta
lic, skórzana tapicerka, el. reg. lusterka, • 17.500 zł. Wrocław, 
tel. 0608/59-57-32

LEX U S
LEXUS LS 400,1991 r., 200 tys. km, 4000 ccm, V8,32 V serwi
sowany, kpi. dokumentacja, pełna opcja, klimatyzacja, szyber
dach, centr. zamek, ABS, aktywne zawieszenie, immobilizer, 
alarm, - 34.000 zł lub zamienię na tańszy. Bolesławiec, tel. 
0602/85-30-98

MAZDA
MAZDA 121,1988 r., 112 tys. km, 1300 ccm, czerwony, spro
wadzony w całości, el. otw. dach, 5-biegowy, RO, immobilizer, 
przegląd do 03.2002 r., stan b. dobry, - 6.500 zł. Opole, tel. 
077/457-92-21,0601/40-54-94
MAZDA 323 SEDAN, 1983 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, przegląd do 02.2002 r., 2 opony zimowe, dzie
lone tylne siedzenia, stan dobry, - 1.950 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-03-51
MAZDA 323, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic,
3-drzwiowy, zarejestrowany, zadbany, - 4.500 zł. Gostyń, tel. 
0503/80-73-98
MAZDA 323, 1985 r., T300 ccm, niebieski, zadbany, sprowa
dzony w całości, pełna dokumentacja, stan b. dobry - 2.900 zł 
lub zamienię. Lubin, tel. 076/749-69-07 
MAZDA 323.1986 r., 165 tys. km, benzyna, niebieski metalic, I 
właściciel, nowe opony, zadbany, - 1.300 zł lub zamienię na 
uszkodzony, spalony, z dopłatą. Międzyrzecz, tel. 0503/56-55-72 
MAZDA 323, 1986 r.v.1700 ccm, diesel, niebieski metalic.
3-drzwiowy, na białych tablicach - 1.050 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0609/15-17-07
MAZDA 323, 1987 r., 1000 ccm, biały, zadbany, 3-drzwiowy, 
RO, nowe opony, blacharka bez rdzy, stan b. dobry, na zachod
nich tablicach • 900 DEM. Gubin, tel. 0607/12-57-62 
MAZDA 323,1987 r., 159 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, na zachodnich tabli
cach -1.500 DEM. Wrocław, tel. 0608/32-67-36 
O  MAZDA 323 SEDAN, 1988 r., 1600 ccm, beżowy 

metalic, na białych tablicach - 800 DEM. Gubin, 
tel. 0503/98-81-94, 0600/59-13-33 87024651

MAZDA 323,1990 r., 1600 ccm, 16V, bordowy metalic, szyber
dach, alum. felgi, wspomaganie, nowy tłumik, • 10.900 zł. Suli
mów, tel. 071/31.1-41-82
MAZDA 323 F, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio
wy, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby i szyber
dach, RO, alarm, zadbany, garażowany, • 15.500 zl (możliwe 
raty przez komis lub zamiana). Ziębice, tel. 0602/37-79-98 
O  MAZDA 323,1991 r., 140 tys. km, 1300 ccm, czer

wony, hatchback, kupiony w Polsce w salonie, 
3-drzwiowy, klimatyzacja, • 8.000 zł. Jawor, tel. 
076/870-09-50 po godz. 20, 0607/33-71-56 
01030201

MAZDA 323,1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, spro
wadzony w całości, centr. zamek, stan b. dobry, • 10.700 zł lub 
zamienię do 17.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-20-43, 
0503/10-90-79
MAZDA 323 F, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, 4-drżwiowy, 
nowe opony, nowy akumulator, regulowana kierownica, stan 
techn. b. dobry, -11.000 zł. Wrocław, tel. 071/360-17-01 
MAZDA 323,1991/92 r., 86 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, RO, kpi. dokumentacja, • 12.500 zł. Kłodz
ko, tel. 074/647-54-00
MAZDA 323,1991/92 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic,

3-drzwiowy, wspom. kierownicy, alarm, klimatyzacja, el. reg. 
pdsy, centralny zamek, stan b. dobry, - 11.000 złłub zamienię 
na inny, do 5.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-11-28, 
0605/74-73-41
MAZDA 323 SEDAN. 1992 r., 150 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, elektryka, ABS, komplet opon zimowych, - 13.500 zł. 
Pleszew, tel. 062/738-91-27 dogodź. 15,0600/66-53-72 
MAZDA 323 F, 1992/94 r., 1600 ccm, benzyna, morski metalic,
4-drzwiowy; el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, • 12.300 
zl. Opole, tel. 0600/22-12-83
MAZDA 323 SEDAN, 1992/97 r., 150 tys. km, 1300 ccm. 16V, 
DOHC, szary metalic, I właściciel w kraju, automatyczne pasy 
bezpieczeństwa, klimatyzacja, reg. kierownica, wspomaganie, 
RO Mazda, alarm, po wymianie oleju, zadbany, - 14.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/329-30-21
MAZDA 323 F, 1995 r., 126 tys. km, 1500 ccm, 16V, DOHC, 
zielony metalic, centralny zamek, immobilizer, el. otwierane 
szyby, klimatyzacja, wspomaganie kier., reguł. wys. mocowa
nia pasów, 2 komplety opon, telefon komórkowy + zestaw gło
śno mówiący, - 21.500 zł. Jugów, tel. 074/873-31-85, 
0604/87-56-60
MAZDA 323,1996 r.,.62 tys. km, 1500 ccm, 16V, DOHC, czer
wony, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, alarm, immobilizer, RM, 
garażowany, I właściciel w kraju, stan b. dobry, - 22.000 zł. Ja
wor, tel. 076/870-80-40,0608/41-18-42 
MAZDA 323 C, 1996/97 r., 90 tys. km, 1400 ccm wspomaganie 
i reg. kierownicy, centralny zamek, alarm, 2 poduszki pow., alum. 
felgi 15*, nowe opony 205/50/15, radio + CD, • 18.500 zł. Dzier
żoniów, tel. 0606/43-75-96
MAZDA 323 SEDAN, 1996/97 r., 50 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
beżowy mefalic, wspomaganie kier.,* 2 poduszki pow., centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, - 26.800 zł. Gostyń, tel. 
065/572-51-38 . ‘
MAZDA 323 F, ̂ 000 r., 25 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie kier, -
36.000 zł. Wrocław, tel. 780-89-97, 0603/58-41-02 
MAZDA 626,1982 r., 2000 ccm, ohc, szary metalic, centr. za
mek, el. otw. szyberdach, reg. fotel kierowcy, - 1.700 zł. Ra
wicz, tel. 065/546-34-89 po godz. 18 
MAZDA 626 GLX, 1983 r., 2000 ccm, seledynowy metalic, inst. 
gazowa, hak, 4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 zagłówki,
5-drzwrowy, centralny zamek, elektronika dźwiękowa, weluro
wa tapicerka, reg. kierownica, halogeny w grillu, tylna szyba 
ogrzewana, dzielone tylne siedzenia, reg. fotele, - 4.400 zł. 
Wałbrzych, tel. 0602/15-25-48
MAZDA 626,1985 r, 2000 ccm, diesel, szary metalic, reg. kie- 

. równica, reguł, fotel kierowcy, RO, hak, halogeny, dzielona tyl
na kanapa, zadbany, stan b. dobry, - 4.800 zł lub zamienię na 
uszkodzony, może być automatic. Kaliąz,.tel. 0605/41-02-68 
MAZDA 626 SEDAN, 1986 r., 2000 ccm, diesel, srebrny, na 
białych tablicach, stan b: dobry. - 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-75,0607/70-17-73
MAZDA 626 GLX. 1986 r., 185 tys. km, 2000 ccm, E+gaz, biały, 
automatic, wspomaganie, klimatyzacja, aluminiowe felgi 15“.. 
centralny zamek, alarm, el. szyby, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, - 6.800 zl. Wrocław, tel. 0502/17-77-30 
MAZDA 626,1987- r., 2000 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, za
dbany, 5-drzwiowy, nowe zawieszenia i akumulator, stan b. do
bry, • 4.800 zł lub zamienię na tańszy, do 1.500 zl. Paczków, 
tel. 0603/36-63-27
MAZDA 626, 1987 r.-, 2000 ccm. benzyna, błękitny metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kierownicy, el. otw. szy
by, stan b. dobry, - 6.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
MAZDA 626 GLX, 1987/88 r., 2000 ccm, benzyna, szary meta
lic, centr. zamek z pilotem, alarm, immobilizer, el. otw. szyby, 
szyberdach, wspomaganie, dzielona tylna kanapa, zadbany, 
ekonomiczny, stan b. dobry, - 9.000 zł. Mirsk, woj. jeleniogór
skie, tel. 0602/68-31-60
MAZDA 626 COUPE, 1988 r, 2200 ccm, 12V, GLX, czerwony, 
model 89, bogate wyposażenie, alarm, centr. zamek, pełna elek
tryka, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., dużo nowych czę
ści i dodatków, zadbany, • 9.500 zł. Głogów, tel. 0600/89-08-49 
O  MAZDA 626 COUPE, 1988/89 r., 149 tys. km, 2200 

ccm, wtrysk nowszy model nadwozia, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaga
nie, centr. zamek, alarm, alum. felgi, nowe zawie
szenie, hamulce, opony, stan techn. b. dobry, 
okazja, - 6.250 zł. Wrocław, tel. 0600/33-04-17 
02024701

MAZDA 626,1989 r. stan b. dobry • 2.600 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0604/33-57-31
MAZDA 626,1990 r., 180 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, benzyna, 
czerwony, 5̂ drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, immobili
zer, alum. felgi, hak, el. reg. reflektory, II właściciel, stan b. do
bry, • 13.500 zł. Śrem, tel. 0606/92-53-30 
MAZDA 626,1990 r., 135 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, 
biały, wspom. kierownicy, eł. reg. reflektory, kpi. dokumentacja, 
hak, - 8.500 zł. Wałbrzych, teł. 074/841-27-45 
MAZDA 626,1990 r., 2000 ccm, benzyna, 16V, czamy metalic, 
alarm, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, hak, alum. 
felgi, 15*, stan dobry. -11.500 zł. Wrocław, tel. 0603/44-20-65. 
071/372-97-15
MAZDA 626 GTI, 1990 rM 180 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 140 
KM, czarny metalic, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. lusterka, hak, RO, alarm + pilot, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, nowy rozrząd i skrzynia 
biegów, alum. felgi, usztywnione zawieszenie, stan techn. b. 
dobry, -10.000 zl. Wrocław, tel. 0601/05-80-47 
MAZDA 626, 1992 r., 22 tys. km, 2000 ccm, diesel, niebieski 
metalic, z salonu w Polsce, garażowany, immobilizer, hak, stan 
b. dobry, - 14.000 zł. Bolesławiec, teł. 075/732-36-85 do 17, 
075/734-55-98 po 18
MAZDA 626, 1992 r., 142 tys. km, 2000 ccm, diesel, bordowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, - 18.800 zł.. 
Konin, tel. 063/275-05-07
MAZDA 626,1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny me
talic, el. otwierane szyby, centralny zamek, wspomaganie kier., 
reg. lampy, • 20.000 zł. Leszno, tel. 0607/81-18-63 
MAZDA 626,1992 r., 171 tys. km rozkładane siedzenia, el. otw. 
szyby, centr. zamek, el. reg. lusterka, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 
071/341-44-45
MAZDA 626,1992 r., 190 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny me
talic, atrakcyjny wygląd, ABS, inst. gazowa, pełne wyposaże
nie elektryczne, • 18.500 zl. Wrocław, tel. 071/364-45-83. 
0602/29-44-35
MAZDA 626 TDI, 1993 r.. 164 tys. km, 2000 ccm, szary metalic, 
wspomaganie, alarm, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, szy
berdach, Mol-T-Lock, alum. felgi, el. reg. lusterka, - 21.800 zł 
(możliwe raty przez komis) lub zamienię. Legnica, tel. 
0604/41-80-47
MAZDA 626,1993 r.. 2000 ccm, turkusowy metalic, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, ABS. 5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, 
klimatyzacja, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 0605/09-45-93 
O  MAZDA 626,1993 r., 2500 ccm, V6, 24V, 170 KM, 

bordowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. za
mek, el. reg. lusterka i szyby, klimatyzacja, tem
pomat, • 18.500 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87024491

MAZDA 626,1993 r.. 92 tys. km. 1800 ccm, 16V, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, immobilizer, zadbany, stan b. 
dobry, - 18.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/734-43-40, 
0606/60-36-46
MAZDA 626, 1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 16V, granatowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, ABS, alarm, 
alum. felgi, koła zimowe, • 19.000 z l’ Zgorzelec, tel. 
0602/28-98-55
MAZDA 626,1994 r., 80 tys. km, 2000 ccm, czerwony, automa
tic. klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, tempomat, immobilizer,
- 21.000 zł. Leszno, tel. 065/527-02-47, 0607/25-52-58 
MAZDA 626,1994 r., 180 tys. km, 2000 ccm, TDI, szary meta
lic, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, wspomaga
nie kier., centr. zamek, RO, • 22.500 zl lub zamienię. Paczków, 
tel. 077/431-64-44, 0608/50-06-93 
MAZDA 626.1994 r., 1800 ccm, bordowy metalic, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, immobilizer, • 23.000 zł. Wilkowice,"teł. 
,065/534-13-39
MAZDA 626 CRONOS. 1994 r.. 140 tys. km. 2000 ccm, bordo
wy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, alarm, ęenff. zamek, •
22.900 zl. Wrocław, tel. 071/355-91-56 .
MAZDA 626,1995 r.. 110 tys. km. 2500 ccm, V6.170 kM. złoty 
metalic, 2 pod. powietrzne, pełna elektryka, klimatyzacja, auto
matic, tempomat, alum. felgi, centr. zamek, 3 zabezp., RO +
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CE Clarion, - 39.300 zl. Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie, 
le i 07W7«9ilti-39
MAZDA 626,1996 r., 34 tys. km, 1180 ccm, benzyna, beżowy, 
klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, ABS, 
wspomaganie, 4 zagłówki, RO, * 26.000 zl. Twardogóra, Jel. 
071/315-82-31
MAZDA 626 KOMBI, 1998 r., 40 tys.'km. zielony metalic, serwi
sowany, pełne toyposażenie-opróćz skóry, sfanidealny, - 47.900 
zl lub zamienię. Wrocław, tek 071/314-98-71, 0609/16-67-76 . 
MAZDA 626,1998 r., 2000 ccm, benzyna klimatronik, pełne wy
posażenie el., ABS, 4 pod. powietrzne, inne dodatki, - 48.000 
zl. Oleśnica, teł. 0502/08-19-21 
MAZDA 929 COUPE, 1985 r.,-176 tys. km, 1984 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 2-drzwiowy, sportowy wygląd, el. otwierane 
lampy, el. otwierane szyby, el. regUl. lusterka, centralny zamek, 
RM, wspomaganie kier., tempómat, deska digital, kubełkowe 
fotele, welurowa tapicerka, nowe opony, nowy wydech, • 5.900 
zł lub zamienię na tańszy. Oława, teU 071/313-89-54 
MAZDA 929,1989 r., 177 tys. km, 2200 ccm, srebrny metalic, 
bógate wyposażenie; - 12.500 zl. Leszno, teł.' 0601/88-04-36 
MAZDA 929,1990 r., 130 tys. km, 3000. ccm, czerwony* limuzy

na, dużo dodatków - 18.000 zł łub zamienię na terenowy lub 
bus. Jelenia Góra, tel. 075/767-6042, 0605/91 -45-57 
MAZDA MX-3, 1992 r, 131 tys. km, 1800 ccm, Vf>, perłowo- 
czarny, pełne wyposażenie eł., klimatyzacja! szyberdach, alum 
felgi, RO Sony, alarm, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 
*19.000 zl. Wrocław, tel. 364-34-16 
MAZDA XEDOS 6,1997/98 r„ 70 tys. km, 2000 ccm, V6 skó
rzana 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
O  MAZDA XEDOS 9,1995 r., 180 tys. km, 2500 ccm, 

V6, czarny, stan dobry, pełne wyposażenie, alum. 
felgi, faktura VAT, • 33.000 zł., tel. 0601/38-94-05 
01029701

M ERCEDES
MERCEDES 140 S, 1992 r., 170 tys. km, 4200 ccm, biały, pełna 
opcja oprócz skóry, stan b. dobry, • 55.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05,0601/70-50-71
MERCEDES 140 W S-KLASSE; 1993 r„ 263 tys. km, 3500 ccm, 
turbo D, czarny metalic, RO, automatic, el. otw. szyberdach, 
wspomaganie kier., alum. felgi, el. reg. lusterka, komputer pokł., 
alarm, poduszka pow., sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, skórzana tapicerka, podg. fotele, • 75.000 zł lub zamienię 
na tańszy. Zielona Góra, tel. 068/321-21-05, 0602/60-33-81 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - AG0201 www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 140 S, 1993 r., 197 tys. km, 3500 ccm, turbo D, 
brązowy, pełne wyposażenie, - 76.000 zł lub zamienię. Lubin, 
teł. 0602/47-81-99
MERCEDES 140 S, 1997 r., 105 tys. km, 3000 ccm, TDI, czarny 
metalic, klimatronic, 4 pod. powietrzne, tempomat, podgrzewa
ne siedzenia, -105.000 zł. Wrocław, teł. 0501/15-52-27 
O  MERCEDES 160 A, 1999 r., 25 tys. km, 1600 ccm, 

benzyna, srebrny, stan b. dobry, od dilera, zarej. 
jako ciężarowy, opony zimowe, pełne wyposaże
nie • Avangarde, • 46.000 zł + VAT. Częstochowa, 
tel. 0603/67-63-22 03006041

MERCEDES 170 A, 1999 r., 1700 ccm, CDi, zielony metalic, 
pełne wyposażenie, automatic, - 50.000 zl. Kalisz, tel. 
062/769-2349,0501/70-09-90
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1993/94 r„ 167 tys. km. 1800 ccm, 
wrzosowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, immobili
zer, alarm, alum. felgi, • 34.900 zł. Legnica, tel. 0601/50-97-44 
MERCEDES 180 C-KLASSE' 1994 r„ 135 tys. km, 1800 ccm. 
16V, beżowy metalic, wspomaganie kierownicy, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, ABS, centralny zamek z 
pilotem, alarm, radio, - 39.000 zł. Kępno, tel: 062/782-2947 po 
godz. 16
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1994 r„ 96 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, wersja Elegance, RO, ABS, SRS, 
szyberdach, el. otw. szyby, el. roleta przeciwsłoneczna, jasna 
tapicerka, stan idealny, - 38.000 zł. Paczków, tel. 077/431-50-05 
MERCEDES 180 ELEGANCE, 1995 r„ 55 tys. km, 1800 ccm, 
perłowozielony, pełne wyposażenie el., szyberdach, 2 pod. po
wietrzne, drewniane dodatki, ABS, SRS, oryginalny RO, pom
powane siedzenia, skórzana kierownica, kpi. dokumentacja, -
43.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/850-90-52, 0603/87-72-97 
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1996 r., 138 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, katalizator, ABS, 
SRS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, alarm, centr. zamek, immobilizer, • 40.000 zł. Wro
cław, tel. 071/354-23-03

LOMBARD EUROPA, 
tel. 071/341-75-48

O  MERCEDES 180 C-KLASSE, 1996 r., 98 tys. km, 
granatowy, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatronic, 
RM, termometr, el. reguł, lusterka, centr. zamek 
♦ pilot, opony zimowe, kompl. dokumentów, -
42.900 zł., tel. 0604/11-57-59 01029891

MERCEDES 180 C-KLASSE, 1998 r., 25 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, 122 kM, niebieski metalic, ABS, ASR, 4 pod. powietrz
ne, 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 E, 1983 r., 180 tys. km, 2000 ccm, granatowy, 
• 7.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/311-80-44, 
0501/3442-12
MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm, wtrysk, ciemnozielony me
talic, ospoilerowany. alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, przyciem
niane lampy, do drobnych napraw, zarejestrowany, kpi. doku
mentacja, - 6.300 zl. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-34-78 
MERCEDES 190,1984/85 r., 2000 ccm, benzyna, biały, oryg. 
lakier, wspomaganie, garażowany, stan b. dobry, • 11.950 zł. 
Świdnica, tel. 0601/57-86-65
MERCEDES 190,1984/85 r., 2000 ccm, benzyna, biały, oryg. 
lakier, bez wypadku, stan idealny, garażowany, • 12.890 zł. Świd
nica, tel. 0605/35-26-21
MERCEDES 190 E. 1985 r., 213 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
biały, RO, alarm, odcięcie zapłonu, spoiler z dodatkowym świa
tłem .stop’, -10.000 zł. Sędzimirów, tel. 076/877-56-12 
MERCEDES 190, 1985. r., 230 tys. km, .srebrny metalic. ABS. 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, - 14.000 zł. ., tel. 
0503/03-95-00
MERCEDES 190 E, 1985 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, silnik z 91 r., sportowe zawieszenie, alum. felgi, 
szyberdach, RO Pioneer = głośniki, centr. zamek, alarm + pilot, 
immobilizer, atrakc. wygląd, stan dobry, - 12.800 zl. Śrem, tel. 
0606/92-53-30
MERCEDES 190 E, 1986 r., 2000 ccm, benzyna, biały, sprowa
dzony w całości, -12.500 zl lub zamienię. Wilkowice, woj. lesz
czyńskie, tel. 0603/10-60-12
MERCEDES 190,1986 r.. 184 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, inst. gazowa, alarm, centr. zamek, alum. felgi, skórzana ta
picerka wnętrza i foteli, z elementami drewnianymi, obniżony, 
atrakcyjny wygląd, akumulator (gwarancja), wspomaganie kier., 
el. reg. reflektory, RO * głośniki, oszczędny, zadbany, -14.000 
zl. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-87-38 w godz. 15-18 
MERCEDES 190,1986 r., 214 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganię, el. reg. lusterka i reflektory, hak, RM, 5-biego
wy, stan tech. 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 grafito
wy metalic, ABS, automatic. drewniane dodatki, podgrzewane 
fotele, skórzana tapicerka, kpi. dokumentacja, alum. felgi, za
dbany, garażowany, - 15.800 zł. Wrocław, tel. 0608/17-07-60 
MERCEDES 190, 1987 r., 2600 ccm, wtrysk, kolor grafitowy, 
ABS, ASD, alum. felgi, wspomaganie. RM, szyberdach, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, tylne zagłówki, kpi.

dokumentacja, do poprawek lakierniczych, • 12.500 zł lub za
mienię. Wąsosz, Woj. leszczyńskie, tel. 0601^96-78' 
MERCEDES 190 D, 1987 r„ 192 tys. km; 2iffib ccm, diesel, sza
ry, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, nowy akumu
lator Bosch Silver, po wymianie oleju i filtrów, nowe klocki, za
dbany, z urzędu Celnego, stan idealny, - 15.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/315-22-04,0602/58-1047 
MERCEDES 190 E. 1987 r., 174 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, wspomaganie, szyberdach, alarm + pilot, 
centr. zamek, -13.000 zł. Wrocław, tel. 0605/68-30-07 
MERCEDES 190 D, 1988 r., 2000 ccm, diesel, zloty metaflc, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RM, spoiler, stan b. 

. dobry, • 17.200 zł lub zamienię na mniejszy. Lubin, tel. 
076/842-56-94,0609/40-21-22
MERCEDES 190,1988 r., 260 tys. km, 2000 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, dużo dodatków, 5-biegowy, zadbany, -18.500 
zl lub zamienię. Nowa Sól, tel. 068/387-61 -64.0604/30-54-82 
MERCEDES 190 D. 1988 r., 2000 ccm, diesel, bordowy. ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, e l reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, automatic, atrakc. wygląd, hak, zadbany, gara
żowany, sprowadzony w całości, radio, kpi. dokumentacja, stan 
techn. b. dobry, • 16.500 zl lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-73-19,0602/22-73-24
MERCEDES 190, 1988 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, obniżony, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, garażo
wany, zadbany, • 16.400 zl lub zamienię na kombi. Ruszów, tel. 
075/77144-36
MERCEDES 190 E, 1988 r., 180 tys. km. 2300 ccm, benzyna, 
czarny metalic, inst. gazowa, ASD, szyberdach, alum. felgi, 
centr. zamek z pilotem, alarm, immobilizer, el. reg. lusterka (pod
grzewane), wspomaganie, obrotomierz, RO Pioneer, 5-biego
wy, sprowadzony w całości, - 15.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/849-70-38,0502/40-98-60
MERCEDES 190,1989 r.' 200 tys. km, 2000 ccm zadbany, sze
roka listwa, kpi. kół dodatkowo, centr. zamek + pilot, stan techn. 
b. dobry, • 18.500 zl. Zimna Woda, tel. 076/818-73-83, 
0605/28-37-66
MERCEDES 190 E, 1989 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, skóra, el. otw. szyby, el. sterowane fotele, szy
berdach, szeroka listwa, radio, automatic, alum. felgi, centr. 
zamek, ABS, poduszka pow, - 17.900 zł. Wrocław, tel. 
071/343-34-63,0501/75-28-03
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 E, 1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, RO, ABS, 
szeroka Jistwa, stań b. dobry, - 17.500 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-57-01,0603/10-31-23
MERCEDES 190 E, 1991 r., 140 tys: km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny, w kraju od 8 mies.y, książka serwisowa, różne dodatki, 
stan b. dobry, - 21.500 zł. Wałbrzych, tel. 0603/63-92-95 
MERCEDES 190, 1991 r., 189 tys.. km, 2000 ccm, grafitowy, 
5-biegowy, el. szyberdach i drzwi, ABS, szerokie listwy, 4 za
główki, podłokietnik, skórzana kierownica, RM + 4 głośniki, stan 
b. dobry, • 20.000 zł: Jelenia Góra, tel. 075/752-23-16 
MERCEDES 190, 1991 r., 181 tys. km, 1800’ ccm, czerwony, 
aluminiowe felgi .15", ABS, el. otw. szyby, szyberdach, wspo
maganie kierownicy, szeroka listwa, sportowa kierownica i układ 
wydechowy, obniżony, przyciemnione szyby, alarm, • 20.000 
zł. Legnica, tel. 0608/21 -43-73

Autokomis "Oscar" udzieli
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MERCEDES 200123 D, 1979 r. do remontu nadwozia, .na cho
dzie", - 2.000 zł. Żagań, tel. 0609/15-15-81 
MERCEDES 200 123 D, 1979/80 r., 2000 ccm, diesel, zielony, 
szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, zapłon w stacyjce, za
dbany, - 4.800 zł. Gostyń, tel. 065/571-9147, 0602/8143-13' 
MERCEDES 200 123,1980 r., 279 tys. km; 2000 cćrń, diesel, 
kość słoniowa, wspomaganie kier., szyberdach, jasna tapicer
ka, nowy akumulator, bez wypadku, stan silnika i blacharki b. 
dobry, - 8.500 zł. Kamieniec Ząbk., tel. 074/81745-73 
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., czerwony, hak, szyberdach, 
dużo nowych części, • 3.700 zl. Łagiewniki, tel. 071/393-95-79, 
0604/88-71-11
MERCEDES 200123 D, 1981 r., 15 tys. km, 2000 ccm,. czerwo
ny, po remoncie silnika, zawieszenia i’blacharki oraz lakiero
waniu, hak, szyberdach, RO, nowe opony i akumulator, stan 
dobry, - 7.700 zł. Polkowice,- tel. 076/84546-63 
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, 
centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, zadbany, garażowa
ny, stan b. dobry, - 6.900 zł lub zamienię na inny. Wołów, tel. 
071/38948-06

MERCEDES

DIAGNOSTYKA ELEKTRONICZNA 
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BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO 
52-232 Wrocław, ul. Grota-Roweckiego 91 
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MERCEDES 190,1991 r„ 150 tys. km. 1800 ccm, biały, ABS, 
ASD, szeroka listwa, RO, el. reguł, lusterka, obniżony, alumi
niowe felgi, pełna dokumentacja, w kraju od 4 lat, zadbany, -
19.000 zł. Szczytna, tel. 074/868-32-89,86845-54 
MERCEDES 190,1991 r., wrzosowy metalic, ABS, ASR, alum. 
felgi, szyberdach, obniżony, atrakcyjny wygląd, sprowadzony 
w całości, -18.900 zl. Wrocław, tel. 0603/95-35-65 
MERCEDES 190 D, 1992 r., 2000 ccm, diesel, srebrny metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, elektryka, - 21.900 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/736-29-16, 062/736-1240 po godz. 19 
MERCEDES 190 E, 1992 r., 125 tys. km, 2000 ccm. perłowow- 
rzosowy, inst. gazowa, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 

- reg. lusterka i szyberdach, szeroka listwa, drewno, centr. za
mek, alarm, automatic, serwisowany w Niemczech, stan ideal
ny, - 23.900 zł. Wrocław, tel. 0502/37-31-55 
MERCEDES 190,1992/93 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, szyberdach, im
mobilizer, alum. felgi, • 23.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04 
MERCEDES 190 E. 1992/93 r., 141 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
śliwkowy metalic, szeroka listwa, wersja Sport Line, ABS, el. 
reg. lusterka i szyberdach, 4 zagłówki, elementy drewniane, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 23.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/89-27-22
MERCEDES 200115 D, 1972 r., 2000 ccm, diesel, żółty, stan b. 
dobry, dużo dodatkowych części, - 2.100 zł. Miejska Górka, tel. 
065/54745-34
MERCEDES 200 123 D, 1977 r., 2000 ccm, czerwony, po re
moncie kapitalnym blacharki w 1999 r„ alum. felgi, nowy aku
mulator, rozrusznik, hak, siedzenia od 124, podłokietrriki, stan 
dobry, - 4.300 zł. Krzeczyn Wielki, gm. Lubin, teł. 076/844-82-21, 
0601/59-78-10
MERCEDES 200123 E, 1977 r., 300 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, żółty, instalacja gazowa, wspomaganie kier, • 1.950 zł. Lesz
no. tel. 065/529-2945 w godz. 19-20,0608/27-86-58 
MERCEDES 200 123 D, 1977 r., 36 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
zielony, składak,, po remoncie kapitalnym silnika, po remoncie 
blacharki i lakierowaniu, szyberdach, wspomaganie, przegląd 
do 11.2001 r., stan b. dobry, • 4.200 zł. Lubsko, tel. 
068/3724 7 48 grzecznościowy 
MERCEDES 200123 D, 1977 r., 2000 ccm, diesel, kolor kremo
wy, stan b. dobry, • 6.000 zl. Wrocław, tel. 071/785-7043 
O  MERCEDES 200 123 D, 1978 r., biały, po remon

cie silnika (rachunki), • 2.900 zł lub zamienię.
'Ż a ry , ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/7949-88 87024421

MERCEDES 200 123 D, 1978 r., szary, nowe klocki, białe kie
runkowskazy, nowe opony, nowe końcówki drążków, zadbane 
wnętrze, kompletny, stan dobry, • 4.500 zł lub zamienię na Audi 
80, coupe, w tej cenie. Polkowice, tel. 076/749-76-04, 
076/749-36-03
MERCEDES 200123D, 1978 r., 2000 ccm, diesel, wiśniowy me
talic, alum. felgi, kwadratowe światła, po remoncie silnika, układu 
jezdnego, nowa skrzynia biegów, rozrusznik, dużo części, -
5.300 zł. Wrocław, tel. 0501/78-51-01.
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 2000 ccm wspomaganie kie
rownicy, po remoncie blacharki i lakierowaniu, - 4.500 zl. Twar
dogóra, tel. 071/315-97-55
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel zarejestro
wany do 10.2001 r., szyberdach, hak, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, stań dobry, • 3.000 zl lub zamienię na maszyny 
stolarskie albo na lawetę. Kłodzko, tel. 0605/37-7341 
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel, pomarań
czowy, po remoncie silnika,'ukł. kierowniczego, dużo nowych 
•części, hak, RO, szyberdaęh, wspomaganie kier, - 4.000 zł lub 
zamienię na droższy. Oława, tel. 0603/9742-08 
MERCEDES 200123 D. 1979 r.. 2000 ccm, diesel, biały, spraw
ny, przegląd do 2002 r., po remoncie, - 10.000 zl. Wałbrzych, 
tel. 0608/49-31-16 -
MERCEDES 200 W 123,1979 r„ 2000 ccm, diesel' niebieski, 
techn. sprawny, szyberdach, wspomaganie, -4.900. zl-Wrocław, 
tel. 071/317-16-56

MERCEDES 200 123, 1981 r., diesel, biały, blacharka do re
montu, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, .na 
chodzie’ , - 2.450 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
MERCEDES 200 123 D, 1982 r., 2000 ccm. zielony, wspoma
ganie, podłokietnik, el. reg. reflektory, RM, stan b. dobry, • 7.500 
zl lub zamienię na droższy, Golf II, Jetta, Audi 100, Passat. 
Lwówek śląski, tel. 0606/2343-58 
MERCEDES 200123 D, 19827., 189 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
zielony, 7 mies. w kraju (z urzędu celnego), wspomaganie, centr. 
zamek, el. reg. reflektory, oryg. RM, bez wypadku, nowy aku
mulator (gwarancja), stan idealny, - 9.600 zl. Rawicz, tel. 
0604/8648-31
MERCEDES 200123D, 1982/83 r., 2000 ccm, diesel wspoma
ganie, szyberdach, alum. felgi, stan b. dobry, nowy ukł. wyde
chowy, klocki hamuclwe, atrakc. wygląd, zadbany, kpi. doku
mentacja, • 7.300 zł. Chocianów, woj. legnickie, tel. 
0605/41-88-85
MERCEDES 200 123 D, 1983 r., 360 tys. km. 2000 ccm, diesel, 
jasnozielony, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, zadbany 
+ zimowe opony, - 7.300 zł. Wrocław, tel. 071/372-30-37, 
0601/72-30-37
MERCEDES 200124 D. 1985 r., 300 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
szary, szyberdach, centralny zamęk, hak, stan techn. b. dobry, 
• 15.500 zł lub zamienię na Mercedesa 123. Kłodzko, tel. 
074/867-51-00,0603/30-3649
MERCEDES 200 124 D, 1985 r.. 2000 ccm. diesel, piaskowy, 
nowe amortyzatory przednie, poduszki pod amortyzatory, nowa 
pompa ham. z przewodami, nowy tłumik i klocki ham., na bia
łych tablicach - 2.500 DEM. Opole, tel. 0501/08-85*53 
MERCEDES 200 124 D. 1985 r., diesel zadbany. RO. szyber- 

4 dach, -16.300 zl. Złotoryja, tel. 0602/53-97-82 
MERCEDES 200124 D, 1986 r„ 320 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czerwony, oryg. lakier, bez wypadku, centr. zamek, alum. felgi, 
alarm, garażowany, RO, użytkowany jako taksówka, przegląd 
do 11.2001 r, - 17.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-61-53 po 
godz. 19,0502/33-77-17
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MERCEDES 200 124 D, 1986 r.. 270 tys. km. 2000 ccm. diesel, 
seledynowy, bez wypadku, zadbany, garażowany, przyciemnia
ne szyby, alarm, hak, skóropodobna tapicerka. • 18.500 zł. Wro
cław, lei. 071/328-91-70,0603/31-21-86 
MERCEDES 200124,1987 r., 160 tys. km, 2000 ccm, turkuso
wy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, pilot, alarm, szy
berdach, RM, stan idealny, • 22.500 zł lub zamienię. Poznań, 
tel. 061/817-31-07
MERCEDES 200 124 D, 1988 r., 250 tys. km. 2000 ccm. diesel, 
zielony metalic, ABS, szeroka listwa, drewniana kierownica ma
hoń, centr. zamek, alarm, wspomaganie kier. + kpi. alum. felg. -
20.000 zl lub zamienię na VWT4. Bogatynia, tel. 075/648-00-64 
MERCEDES 200124 D. 1988 r., 155 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, szyberdach, podlokietniki, drewniane dodatki, 
Mul-T-LoGk, welurowa tapicerka, RM, alarm, alum. felgi (gwiaz
dy), sprowadzony w całości, • 20.500 zł lub zamienię na tańszy. 
Lubin, tel. 076/842-56-94,0609/40-21-22 
MERCEDES 200124 E, 1988 r., 160 tys. km, 200i) ccm, benzy
na + gaz, szary, aluminiowe felgi, szyberdach, alarm, -17.300 
zł. Wrocław, tel. 0601/78-62-88 
MERCEDES 200124 D, 1988 r., 220 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor piaskowy, wspomaganie, na białych tablicach - 5.500 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0602/28-06-94
MERCEDES 200124 E, 1990 r., 200 tys. km. 2000 ccm. benzy
na, perłowoczamy, pełne wyposażenie elektr., wspomaganie, 
alum. felgi, oryginalne radio, • 25.000 zl. Ostrów Wlkp., teł. 
062/738-01-81
MERCEDES 200124 E, 1990 r., 209 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, bordowy metalic, roczna inst. gazowa (zbiornim w miejscu 
koła zapasowego), klimatyzaqa, ABS, drewno, jasne wnętrze, 
alum. felgi (gwiazdy), alarm, blokada skrzyni biegów, RM, spro
wadzony w całości, stan b. dobry, • 23.900 zl lub zamienię, chęt
nie na kombi. Oława, tel. 071/313-86-58,- 0604/70-38-66 
MERCEDES 200124 E, 1991 r., 145 tys. km. 2000 ccm, wtrysk,

szary, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. szyberdach.ĄBS, 
el. reg. lusterka, webasto, 5-biegowy, 4 zagłówki,"hfek, reguł, 
wys. siedzeń i pasów, obrotomierz, drewniane dodatki,1 szero
ka listwa, RM, bez wypadku, sprowadzony w całości, zadbany, 
kpi. dokumentacja stan idealny, cena - 23.900 zł. Chojnów, teł. 
076/818-75-32 po godz. 20,0602/29*7147 

* MERCEDES 200124 D, 1991 r., 260 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor wiśniowy metalic, w kraju od 7 dni, stań idealny, - 34.000 
zł. Wrocław, tel. 071/399-0841, 0501/41-74-00 
MERCEDES 200 124 D, 1991/92 r.. 170 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, kość słoniowa, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestro
wany, bez wypadku, oryg. lakier, kpi. dokumentacja, I właści
ciel, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. otw. szyberdach, el. 
reg. reflektory i lusterka, drewniane.wykończenia, szeroka li
stwa, serwisowany, oszczędny, - 21.800 zł (możliwe raty lub 
zamiana). Kamienna Góra, teł. 0606/23-66-76 
MERCEDES 200 124 D, 1991/92 r„ 230 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, kremowy, ABS, centr. zamek, el. otw. szyberdach, reg. 
refl., el. reg. lusterka, zagłówki, wnętrze bordowe + drewno, ser
wisowany, 5-biegowy, szeroka listwa, stan b. dobry - 23.900 zł. 
Kożuchów, tel. 068/355-21-27, 0602/6243-87 
MERCEDES 200 124 D, 1991/92 r.. 208 tys., km,. 2000 ccm, 
diesel, kość słoniowa, wspom. kierownicy, alarm, ABS, central
ny zamek, manualna skrzynia biegów, drewno, szeroka listwa, 
oszczędny, serwisowany, oryg. lakier, I właściciel, w kraju od 3 
mies.y, stan idealny, - 23.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-65-93 
MERCEDES 200 124 D, 1992/93 r., 80 tys. km, biały, stan ide
alny, centralny zamek, poduszka pow., 5-biegowy, szeroka li
stwa, RM + głośniki, ABS, alarm, szyberdach, oznakowany, •
26.500 zl lub zamienię na uszkodzony. Jelenia Góra, teł. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78
MERCEDES 200 124 D, 1992/93 r„ 190 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, kość słoniowa, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestro
wany, bez wypadku, oryg. lakier, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. reg. lusterka i reflek
tory, webasto, RO, drewniane wykończenia, szeroka listwa, 
serwisowany, oszczędny, • 23.500 zł (możliwe raty lub zamia- 

. na). Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
MERCEDES 200124,1992/93 r., 120 tys. km, 2000 ccm, czar
ny metalie, skóra, drewno, klimatyzacja, ABS, alarm, el. otw. 
szyby, reg. i podgrzewane fotele, RO z CD, centralny zamek, -
32.000 zł. Ustronie Morskie, tel. 094/351-52-05,0607/2841-81 
MERCEDES 200124 D. 1993 r., 2000 ccm, diesel, kość słonio
wa, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, bez wypadku, 
oryg. lakier, I właściciel, kpi. dokumentacja, ABS, pod. powietrz
na, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka i reflektory, el. 
otw. szyberdach, drewniane wykończenia, szeroka listwa, RO 
z RDS, - 25.700 zł (możliwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, 
tel. 0606/23-66-76
MERCEDES 200 C-KLASSE. 1993 r., 158 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, czerwony, poduszka pow., RM, szyberdach, centr. za
mek, wspomaganie, alum. felgi, stan b. dobry, - 39.300 zł. Ko
nary, tel. 076/870-92-10,0601/73-72-86 
MERCEDES 200124 D, 1993 r., 121 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
szary metalic, bez wypadku, ABS, centr. zamek, pod. powietrz
na, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, • 29.200 zl (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Sobótka, tel. 0501/03-28-76 
O  MERCEDES 200 C-KLASSE, 1994 r., 2000 ccm, 

diesel, granatowy, ABS, ASD, wspomaganie, 
centr. zamek, skórzana tapicerka, • 39.500 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/7949-88 87024461

MERCEDES 200124 E. 1994 r., 2000 cćm, kolor śliwkowy me
talic, E-klasse, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, el. otw. szyby, szyberdach, lusterka, w kraju od 2 mies., 
stan idealny, atrakcyjny wygląd, alum. felgi, • 35.000 zł lub za
mienię. Jelenia Góra; tel. 0608/01-8847 
MERCEDES 200124 D. 1995 r., kość słoniowa, 2 poduszki po- 
wietrznę, wspomaganie kierownicy, - 37.000 zł. Lubin, tel. 
0608/20-80-72
MERCEDES 200124 D E-KLASSE, 1995 r., 1851ys. km, 2000 
ccm, diesel, zielony metalic, pełne wyposażenie, - 39.000 zł 
lub zamienię na inny. Zawiść, gm. Pokój, tel. 0601/88-50-19 
MERCEDES 200 E 210 AVANTGARDE, 1996 r., 130 tys. km,
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tory i lusterka, szyberdach, stan idealny, - 8.000 zł Proszkowi- 
ce, tel, 071/390-77-74
MERCEDES 230124 E, 1988 r., 230 tys. km. 2300 ccm. benzy
na, biały, bez wypadku, nowy akumulator, tarcze i klocki ha
mulcowe, kpi. dokumentacja, silnik z 1993 r, - 21.000 zł. Wał
brzych, tel. 0600/18-85-02,0603/87-72-97 
MERCEDES 230 124E, 1988 r., 196 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, brązowy metalic, centr. zamek, szyberdach el., el. reg. lu
sterka, alum. felgi, hak, -18.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-66-36 
MERCEDES 230124 E, 1988/95 r., 220 tys. km, 2300 ccm. ben
zyna, ciemny metalic, kombi, skóra, podłokietnik, szerokie li
stwy, roleta + siatka, RM, relingi, hydrauliczny tył, nowe opony 

‘ ♦ opony zimowe, zadbany, serwisowany, • 23.000 zł lub zamie
nię na vaha, Wrocław, tel. 071/342-76-69 po godz..20, 
0602/78-78-77
MERCEDES'230 124 E, 1989 r„ 2300 ccm, benzyna + gaz, 
srebrna perła, szyberdach, ABS, wspomaganie, el. reg, luster
ka, el. otw. szyberdach, el. wys. antena, el. reg. reflektory, czar
ne wnętrze, 5-biegowy, 4 hamulce tarczowe, szeroka listwa, 
alum. felgi z rantem, inst. gazowa, RO, roleta, opony zimowe, -
20.000 zł. Wiązów, tel. 0603/50-83-55,071/393-11-90 
MERCEDES 230124 E, 1989/90 r., 140 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, inst. gazowa, stan b. dobry, ABS, szy
berdach, aluminiowe felgi, alarm, centralny zamek. • 22.900 zl
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łub zamienię na 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 zl. Namysłów, tel. 077/410-03-31 
MERCEDES 230 124 E, 1990 r„ 212 tys. km, czarny, szyber
dach, ABS, komputer, 4 zagłówki, w kraju od 5 miesięcy, bez 
wypadku, • 22.000 zł. Święciechowa, woj. leszczyńskie, tel. 
0601/93-03-85
MERCEDES 230124 E, 1990 r„ 250 tys. km. 2300 ccm, wtrysk, 
biały, kombi, centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, wspomaganie,
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2000 ccm, benzyna, srfebrny metalic, pełne wyposażenie el., 
centr. zamek + pilot, • 75.000 zl. Duszniki Zdrój, tel. 
0604/63-29-29
MERCEDES 220 115,1970 r., 2200 ccmJ diesel, biały, zareje
strowany, techn. sprawny, stan dobry, • 1.500 zl. Leszno, tel. 
065/529-19-55
MERCEDES 220 115, 1971 r., 2200 ccm, żółty, po remoncie 
silnika i blacharki, stan dobry, przegląd do 2002 r, - 2.900 zł lub 
zamienię na Gaz 69, inny. Brzeg, woj. opolskie, tel. 
0606/92-66-16
MERCEDES 220 123 D, 1979 r., 2200 ccm, diesel, biały, stan 
dobry, wspomaganie, szyberdach, hak, -4.700 zl. Jelenia Góra, 
tel. 075/751-80-84
MERCEDES 220 123 D, 1979 r., 280 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
czerwony, nowy akumulator i zawieszenie, hak, wspomaganie, 
po remoncie blacharki, konserwacja, • 5.600 zł. Korfantów, woj. 
opolskie, tel. 0602/65-27-63
MERCEDES 220123 D, 1979 r., 370 tys. km, 2200 ccm. biały, 
stan b. dobry. - 4.700 zł. Wrocław, tel. 071/362-65-90 
MERCEDES 220 123, 1979 r„ 2200 ccm, biały, po remoncie 
progów i podłogi, ważny przegląd i OC, wspomaganie, nowe 
opony, stan dobry, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 0502/8741-67 
MERCEDES 220 E, 1993 r., bordowy, nowy model, szeroka li
stwa, bez wypadku, kpi. dokumentacja, certyfikat legalności, 
stan idealny,.- 35.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
MERCEDES 220 C, 1994 r„ 117 tys. km, 2200 ccm. benzyna, 
czarny metalic, wersja MB Sport, 150 KM, sprowadzony z Nie
miec, poduszka pow., ABS, RO, alum. felgi, el. otw. szyber
dach, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie kier., stan 
b, dobry, - 49.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 0601/31-73-20 
MERCEDES 220 C, 1994 r., 150 tys. km, czerwony, automatic, 
szyberdach, hak, centr. zamek, el. otw. szyby, sportowa sylwet
ka, stan b. dobry. - 47.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-27-25, 
0603/08-0444
MERCEDES 220 C. 1994 r., 165 tys. km, 2200 ccm, diesel, ko
lor grafitowy, ABS. ASR, pod. powietrzna, el. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. lusterka i reflektory, centr. zamek + pilot, el. 
wysuwana antena, RO + CD i 8 głośników, atermiczne szyby, 
kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, alarm + pilot, 
Mul-T-Lock, • 48.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel.
788-18-67t 0606/37-09-83
MERCEDES 220 C-KLASSE, 1995 r., 2200 ccm. diesel, niebie
ski, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 48.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/40-73-54
MERCEDES 220 CD. 1996 r.. 120 tys. km. 2155 ccm. djesel, 
biały, bez wypadku, klimatyzacja, el. otw. szyby, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, I właściciel w Polsce, I rejestr, w Polsce 
30.08.2000 r., kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 51.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/73246-32. 0604/88-72-09 
MERCEDES 220 E, 1997 r., 2200 ccm, diesel, ciemnogranato
wy, pełne wyposażenie elektryczne, centr. zamek, ABS, klima
tyzacja, wspomaganie kier., stan b. dobry, sprowadzony w ca
łości, bez wypadku, - 75.000 zł. Wieluń, tel. 0601/38-37-50 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
A00524 www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 220 E, 1998 r„ 178 tys. km, 2200 ccm, diesel, 16V, 
kość słoniowa, .okularnik*, pełne wyposażenie oprócz klimaty
zacji, 5-biegowy, 4 pod. powietrzne, książka serwisowa, I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 70.000 zł. Bolesła
wiec, 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., sprowadzony nanowych warunkach, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, do lakierowania 3 elementy, centr. 
zamek, wspomaganie, sprawny technicznie, - 56.000 zl. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/733-31-94,0601/56-55-59 
MERCEDES 220 C, 1998/99 r., 39 tys. km,2200 ccm. CDi. zie
lony metalic, pełne wyposażenie opróc? skóry, CD, fabryqznie 
obniżony, klimatyzacja, • 80.000 zł. Pleszew, tel. 0606/38-75-67 
MERCEDES 230 123 E COUPE, 1979/82 Ć, 260 tys. km, 2300 
ccm, benzyna, zielony metalic, 2-drzwiowy, aluminiowe felgi, 
radioodtwarzacz, po przeglądzie, stan b. dobry, • 11.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 0603/10-2947,0502/29-1145 
MERCEDES 230123 E, 1982 r., kolor piaskowy, el. reg. reflek-

szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/86-72-68
MERCEDES 230124 E, 1992 r., 160 tys. km, 2300 ccm. benzy
na, kolor grafitowy, stan idealny, do sprowadzenia z Niemiec,
10.300 DEM. Bogatynia, tel. 075/648-00-64 
MERCEDES 230 KOMBI, 1992 r„ 1?5 tys. km, 2300 ccm. kolor 
grafitowy metalic, stan b! dobry, - 32.000 zł. Kłodzko, tel. 
0605/4249-96
O  MERCEDES 230 E 210 AVANGARDE, 1996 r., 2300 

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

MERCEDES'230 SLK CABRIO, 1997 r., 54 tys. km, 2300 ccm, 
turbo/niebieski, 4 poduszki powietrzne, radio, pełne wyposa
żenie elektryczne, na białych tablicach - 45:000 DEM. Ostrze
szów, tel. 062/732-01-55
MERCEDES 230 SLK, 1997 r., 2300 ccm, srebrny metalic, kli
matyzacja, RM, stan b. dobry, - 81.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-15-80
MERCEDES 240115,1974 r., 2400 ccm, niebieski, weteran szos 
(zniżka 50% na OC), - 2.500 zł. Wrocław, tel. 78.7-9546, 
0603/17-69-12 '
MERCEDES 240 123 D, 1978 r.,.2400 ccm, diesel, czerwony, 
po remoncie, eentralny zamek, wspomaganie kier., zapłon w 
stacyjce, hak, stan b. dobry, - 5.700 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 787-28-38
MERCEDES 240123,1979 r, 2400 ccm, diesel, czerwony, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., po remoncie silnika, zareje
strowany. ważny przegląd, • 3.500 zł. Międzyrzecz, tel. 
095/741-67-67
MERCEDES 240 123 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, biały, szy
berdach, wspomaganie, hak, zapłon w stacyjce, tylna szyba 
ogrzewana, stan silnika b. dobry - 5.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/736-80-53,0606/46-2445
MERCEDES 240 123 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, biały, stan 
dobry, - 5.800 zł. Paczków, tel. 077/431-71-94 
MERCEDES 240 123,1979 r., 2400 ccm, granatowy, wspoma
ganie, centr. zamek, szyberdach el., alum. felgi, hak, RO, za-

Spnedum Mercedesa 124 300D 
prod. 1991; przebieg 73 tyś. 
udokumentowany, kupiony u Zasady 
wszystkie dodatki- stan idealny. 
Kolor kawa z mlekiem.

Sprzedam Nubire 2 DX- 5 drzwiowy 
ze wszystkimi dodatkami, prod. 1999 
przebieg 23 tyś., srebrny metalik, 
alu felgi, na gwarancji.

tel. 337-13-80 w godz. po 18.00 
tel. 372-16-73 w godz. 10.00-17.00
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marka/model pojazdu

>Mwdrtar
M W n d r iir
Mercedes 123 Ćoupe

Mercedes A 140 
Mu n d u A l j l

Mercedes C  220 CombT
Mercedes C 200 CompT

Mercedes E 300 
MercedesS 14Ó~
Mu t tdt i  Sprinter 212
Mtr o det Sw intefłH
Mercedes 312 Autobus
Mercedes 312 Autobus
Mercedes Vito 110 ~
Mitsubishi Lancer Combi

^ 9H B
ttwkowy 52 000

fliwkowy
niebieski
niebieski
srebrny
niebieski

niebieski
traw
srebm<

-mołiiwoM sprawdzenia stanu technicznego pojazdu w autoryzowane) stacj 
■ moittwott sprowadzenia samochodu na zamówienie 

• moiliwoK pozostawienia starego samochodu w rozliczeniu za nowy 
■ sprawdzenie legalności pochodzenia pojazdu

' W rocław , u l. O lsztyńska 1 
(naprzeciwko Centrum  H andlow ego Korona) 

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

główki, stan b. dobry, - 5.800 zl lub zamienię na Fiata 126p po 
1987 r.. Sobótka, tel. 071/346-11-15, 0603/30-26-89 
MERCEDES 240 123 D, 1979 r.. 2400 ccm, diesel, biały, po 
remoncie, sprawny, szyberdach, nowe opony, -10.000 zł. Wał
brzych. tel 0608/49-31-16
MERCEDES 240123 D, 1980 r., czerwony, kwadratowe lampy, 
aluminiowe felgi, hak, stan techn. dobry, zarejestrowany, -5.500 
zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-72 
MERCEDES 240 123 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, kolor pia
skowy, jasna tapicerka, zapłon w stacyjce, wspomaganie, szy
berdach, centr. zamek, reg. reflektory, radio, zadbany, atrakc. 
wygłąd, stan b. dobry, - 7.500 zł. Paczków, tel. 077/431-69-70, 
0606/40-24-60 •
MERCEDES 240123 D, 1980 r., 130 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
niebieski, • 2.200 zł. Świebodzice, tel. 074/854-02-18 
MERCEDES 240123 D, 1980/81 r., 2400 ccm. diesel, Ceglasty 
metalic, nowy akumulator, nowe opony, centr. zamek, el. szy
berdach, wspomaganie, stan techn. b. dobry, • 6.700 zł. Pacz
ków, tel. 0608/68-16-42
MERCEDES 240123 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, zielony, wspo
maganie, alum. felgi, RM, stan b. dobry, - 4.900 zł lub zamie
nię. Złoty Stok, tel. 074/817-57-93,0608/49-74-01 
MERCEDES 240 123 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, wiśniowy, 
wspomaganie, • 5.500 zł lub zamienię na Fiata Punto z dopłatą
11.000 zł. Miłocice, tel. 074/810-25-68 
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, 
tapicerka ciemnoniebieska, - 7.100 zł lub zamienię na Merce
desa 207 do remontu. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
MERCEDES 240 123, 1982 r„ 20 tys. km, 2400. ccm, diesel, 
brązowy metalic, wspomaganie kier., szyberdach,. jasna tapi
cerka, centralny zamek, stan techn. b. dobry, • 9.800 zl. Cho
cianów, tel. 076/818-45-19

KLIMATYZACJE
SAMOCHODOWE

W E B A S T O
M O N T A Ż  - NAPRAW A  

N A P E Ł N IA N IE
GASTAL

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

0-601748 306

MERCEDES 240 123 D, 1984 r , 2400 ccm, diesel, zloty meta
lic, sprowadzony w całości, wspomaganie, hak, RO, szyber
dach, el. reg. reflektory, podłokietnik, nadkola, stan b. dobry, -
9.800 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0605/43-19-42 
MERCEDES 240 124 D, 1992/93 r., 174 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, wrzosowy metalic, ABS, ASD, szyberdach, wspomaga
nie, centr. zamek, radio Mercedes, w kraju od miesiąca, amor
tyzatory hydrauliczne, szeroka listwa, • 34.000 zł. Kłodzko, tel. 
0601/40-91-00
MERCEDES 250 115 COUPE, 1976 r., 209 tys. km, 2500 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, drewniane wykończenia, stan b. dobry, • 18.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/27-03-75 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w internecie pod numerem • AC0186 www.autogielda.com.pl)' 
MERCEDES 250 124 D, 1986/87 r„ 230 tys.; km, 2500 ccm, 
diesel, czarny metalic, sprowadzony w całości, udokum. po
chodzenie, nowe opony, oszczędny, 5-biegowy, wspomaganie, 
centr. zamek, szyberdach, po przeglądzie, możliwa sprzedaż 
na raty, - 18.900 zł lub zamienię z dopłatą. Wrocław, teł 
071/37247-88

, MERCEDES 250124 D. 1989 r., 213 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
kolor grafitowy, ABS, centr. zamek, RO, szerokie listwy, • 23.000 
zł. Warta Bolesławiecka, lei. 076/818-9349 
MERCEDES 250124,1990 r., 2500 ccm, diesel, beżowy, ABS, 
centralny zamek, wspomaganie, kierownicy, el. otw. szyby, el. 
otw. szyberdach, el. reg. lusterka, - 23.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-37-96
MERCEDES 250124 D, 1991 r., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
granatowy, ABS, centr. zamek + pilot, bez wypadku, alarm, stan 
b. dobry, - 33.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734-84-84, 
0606/41-6443
MERCEDES 250 124 D, 1991/92 r., 180 tys. km. 2500 ccm. 
czarny metalic, bez wypadku, oryg. lakier, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie, szyberdach, alarm, 5-biegowy, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, - 26.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-61-91,0606/39-29-31
MERCEDES 250 124 D. KOMBI, 1992 r., 151 tys. km, 2500 
ccm, diesel, bordowy metalic, automatic, ABS, wspomaganie, 
szeroka listwa, roleta, relingi, RM, wykończenia drewniane, stan 
b. dobry, - 37.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-21-37, 
0606/504541
MERCEDES 250124 D, 1992 r., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel 
E-klasse, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., pod. po
wietrzna, alarm, w kraju od 09.2000 r, - 30.000 zł. Nowa Sól, 
tel. 0607/26-77-67
MERCEDES 250 124 D, 1992 r., 197 tys. km, 2500 ccm. turbo 
D. fioletowy metalic, ABS, el. otw. szyby, centralny zamek, im
mobilizer, I właściciel w kraju, stan b. dobry, • 38.900 zł. Wał
brzych. tel. 0609/26-31-23
MERCEDES 250124 D, 1993 r., 175 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, ABS. hak, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alum. felgi * felgi stalowe, w kraju od 2 lat, garażowa- 
ny. wykończenia drewniane, stan b. dobry, • 33.500 zl. Polkowi
ce, tel. 076/845-96-30, 0606/69-00-27

MERCEDES 250124 E, 1993/94 r., 330 tys. km, 2500 ccm, die- . 
sel, piaskowy, kombi, RO, 5-biegowy, szyberdach, katalizator, 
ABS, wspomaganie! centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, poduszka pow., sprowadzony w całości, w kraju od tygo
dnia, oclony, bez wypadku, stan idealny, ASD, SRs, • 37.500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-8344, 0607/74-5744 
MERCEDES 250 E-KLASSE, 1993/94 r„ 240 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, 20V, kremowy, pod. powietrzna, ABS, szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, 
serwisowany w kraju, w kraju od 2 tygodni, bez wypadku, stan 
idealny, - 34.500 zł (możliwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, 
tel. 0605/5548-22
MERCEDES 250124 E KOMBI, 1994 r., 120 tys. km, 2500 ccm, 
20V, diesel, czarny metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspo
maganie kierownicy, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, cen
tralny zamek z pilotem, immobilizer, hak holowniczy, • 49.000 
zl. Dzierżoniów, tel. 074/836-63-95 
MERCEDES 250 124 D, 1994/95 r„ 137 tys. km. 2500 ccm, 
diesel, czerwony, E-Klasse, I rejestracja 10.05.1995 r., el. otw. 
szyby, centr. zamek, klimatyzacja, hak, bez wypadku, stan ide
alny, - 42.600 zł. Gubin, tel. 068/371-81-86 
MERCEDES 250 124 E, 1995 r., 20V, kolor grafitowy metalic,

. pełne wyposażenie oprócz skóry, sprowadzony, • 46.800 zł. 
Kępno, tel. 0601/55-28-50 .
MERCEDES 250 C, 1995 r., 166 tys. km, 2500 ccm, diesel, ciem
ny metalic, alum. felgi, radioodtwarzacz, centr. zamek, wspo
maganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. świateł, -47.000 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-28-19 
MERCEDES 250 C-KLASSE, 1995 r., 2500 ccm, diesel, 20V 
nowy silnik, • 45.000 zl. Radwanice k. Głogowa, tel. 
076/831-12-13,0606/43-78*24
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 
zl lub zamienię na tańszy. Bolesławiec, tel. 075/736-32-60, 
0502/26-20-73
MERCEDES 260 124,1987 r., 2600 ccm, diesel, niebieski, nie 
składak, 5-biegowy, - 13.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0606/39-06-57
MERCEDES 260 124 E, 1987/95 r., 2600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, stan silnika i blacharki b. dobry, automatic, nowe insta
lacja gazowa (gwarancja), el. reguł, lusterka, el. szyberdach, 
aluminiowe felgi, zadbany, • 16.000 zł lub zamienię na inny. 
Wrocław, tel. 071/781-89-78,0501/94-29-07 
MERCEDES 260124 E, 1993 r., 125 tys. km. 2600 ccm, benzy
na, ciemnozielony metalic, stan idealny, 2 pod. powietrzne, 3 
zabezp. przed kradzieżą, pełne wyposażenie oprócz skóry i kli
matyzacji, - 37.000 zł lub zamienię na tańszy, osobowy albo 
dostawczy. Strzegom, tel. 074/844-1641. 0606/33-85-66 
MERCEDES 280 116 W, 1977 r.. 250 tys. km. 2400 ccm. diesel, 
niebieski metalic, wersja amerykańska, stan dobry, zarejestro
wany, techn. sprawny, wspomaganie, RO, hak, drewniane do
datki, - 9.000 zł. Kościelna Wieś, gm. Goluchów, tel. 
062/761-63-1?
MERCEDES 280,1979 r., 120 tys. km, 2800 ccm, granatowy, 
jasna tapicerka, automatic, stai\ b. dobry, do sprowadzenia jako 
auto kolekcjonerskie - 5700 DEM. Złotoryja, tel. 076/87841*17, 
0608/74-38-25
MERCEDES 280123 CE, 1980 r., 180 tys. km, 2800 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, sprowadzony jako auto kolekcjonerskie, 
nowa inst. gazowa, welurowe siedzenia, klimatyzacja, ęentral- 
ny zamek, pełne wyposażenie elektr., drewno, hak, radio, alu
miniowe felgi, stan idealny, pełna dokumentacja, • 15.000 zł. 
Leszno, tel. 0601/84-83-50
MERCEDES 280 123,1981 r., 2800 ccm, benzyna, biały, stan 
b. dobry, atrakc. wygląd, • 5.500 zł. Bielawa, teł. 074/833-14-35 
MERCEDES 280126 SE, 1985 r., 2800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, skóra, drewno, szyberdach, ABS, aluminiowe felgi 17", 
lotka ze światłem .stop’ , centralny zamek, radioodtwarzacz pa
nel, automatic, roleta tylna, zielone szyby, -15.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/78744-84 po godz. 16
MERCEDES 280126 SE, 1986 r., 250 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, 
ciemnozielony metalic, zadbany, garażowany, atrakc. wygląd,

* automatic. kpi. dokumentacja, stan b. dobry + inst. gazowa, 
pokryję koszty zakupu i montażu, -19.500 zł w rozliczeniu przyj
mę materiały budowlane. Gryfów śl., tel. 075/781-31-38 
MERCEDES 280 E 210,1997 r., 130 tys. km, 2800 ccm, benzy
na, granatowy metalic, automatic, alum. felgi, 4 pod. powietrz
ne, ABS, ASD, klimatyzacja, wspomaganie, el. żaluzja, - 81.000 
zl. Kępno, tel. 0600/15-3448
MERCEDES 290 210,1996 r„ 150 tys. km, 2900 ccm. TD. ciem
nogranatowy, .okularnik*, klimatyzacja, ABS. centr. zamek, elek
tryka i inne, - 68.000 zł lub zamiana na tańszy. Ostrów Wielko
polski, tel. 062/736-23-01,0608/84-11-63 
MERCEDES 300123 D, 1976 r., 3000 ccm, diesel, biały, zare
jestrowany do 12.2001 r., nie wymaga napraw, dużo nowych 
części (amortyzatory, sprężyny, sprzęgło), szyberdach, wspo
maganie kier, -  2.900 zł lub zamienię na VW Golfa, Jettę II. 
Kłodzko, tel, 0605/37-7341
MERCEDES 300 123 D, 1979 r., 120 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
złoty metalic, wersja wzbogacona, ABS, tempomat, centr. za
mek, 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. kół zimo
wych, kolorowe szyby, - 10.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-2943,0602/66-24-36
MERCEDES 300 123 D, 1981 r.. 3000 ccm, diesel, kolor pia
skowy, wspomaganie, hak, centr. zamek, • 6.500 zł lub zamie
nię na mniejszy. Kępno, tel. 062/782-10-72 
MERCEDES 300123 D, 1981 r., 3000 ccm, diesel, srebrny me
talic, alum. felgi 15*. nowe opony, serwo, centr. zamek, szyber
dach, 4 zagłówki, hak, RO, podłokietnik, atrakc. wygląd, kpi. 
kól stalowych, konserwacja, stan idealny, - 7.200 zł lub zamie
nię na Skodę Favorit, lub inny. Złoty Stok, tel. 0604/9343-11 
MERCEDES 300 123 D, 1981/88 r., 3000 ccm, diesel, niebie
ski, po remoncie kapitalnym silnika, po remoncie blacharki i la
kierowaniu, nowe zawieszenie, alum. felgi, RO + głośniki, au
tomatic, nowy przegląd, atrakcyjny wygląd, • 7.650 zł lub za
mienię. Wałbrzych, tel. 074/841-03-31,0604/83-74-39 
MERCEDES 300 123 D, 1981/91 r., 3000 ccm, diesel, biały, 
nowe opony, centr. zamek, 5-biegowy, stan b. dobry, -10.000 
zł. Proszkowice, tel. 071/390-77-93,0605/62-00-07 
MERCEDES 300 123 D. 1982 r, 3000 ccm, diesel, złoty meta- 

, lic, centr. zamek, nowe sprężyny, amortyzatory, końcówki wtry
sków, szyberdach, dod. światło .stop*, zadbany, kierowca nie
palący, garażowany, stan b. dobry, • 9.300 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 0604/24-54-92
MERCEDES 300 126 SEL, 1983 r., 3000 ccm, diesel, szary me- 
ialic, silnik z 1991 r. z modeiu 124, 5-biegowy, centr. zamek, 
klimatyzacja, webasto, szyberdach, pompowane i podgrzewa
ne siedzenia, poduszka pow., w kraju od 8 mies, • 15.500 zl. 
Wrocław, tel. 0609/40-33-64
MERCEDES 300 124 D, 1986 r., 187 tys. km. 3000 ccm, diesel, 
wrzosowy, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, stan 
b. dobry, garażowany, • 20.500 zł. Przesieczany, tel. 
075/771-68-08
MERCEDES 300 124 E, 1986 r., 3000 ccm, benzyna, czerwo
ny, klimatyzacja, ABS, ARS, wspom. kierownicy, skóra, kpi. do
kumentacja, • 15.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
0604/87-95-01
MERCEDES 300124 D, 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 żł. Bole
sławiec, tel. 0603/33-73-96
MERCEDES 300124 E, 1987 r., 24 tys. km, biały, KOMBI, auto
matic, ABS, ASD, el. otw. szyby, RO, wycieraczki refl., garażo
wany, stan b. dobry, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-19-66, 
0602/57-15-12
MERCEDES 300126 SE, 1987 r., 3000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, automatic, el. lusterka, el. szyby, wspomaganie, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, koła let
nie i zimowe. • 18.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-63-01 
MERCEDES 300124 E, 1987/97 r., 180 tys. km, 3000 ccm, ben
zyna, czarny metalic, ABS, el. reg. lusterka i szyby, szyberdach, 
wspomaganie, alum. felgi, centr. zamek, podłokietnik, wycie
raczki na reflektorach, I właściciel w kraju, • 17.500 zł. Świdni
ca. tel. 074/851-91-98,074/853-15-00 
O  MERCEDES 300 124 D, 1988 r., 250 tys. km, ko

lor grafitowy metalic, automatic, klimatyzacja, 
wspomaganie, centr. zamek + pilot, blokada 
skrzyni biegów, pełne wyposażenie elektr., ABS,

. tempomat, obrotomierz, szeroka listwa, alum. 
felgi, RM ♦ CD na 10 płyt, kpi. kół zimowych, spro
wadzony w całości, stan idealny, pilnie, • 23.000

”  zł. Zawidów, tel. 075/778-99-53, 0603/56-16-20 
87024641

MERCEDES 300 124 D. 1988 r„ 209 tys. km, granatowy, za
dbany, bez wypadku, - 22.900 zt Góra, tel. 0605/60-62-62 
MERCEDES 300 126 TD. 1989 r., 3000 ccm. turbo D, - 33.000 
zł. Bielawa, tel. 074/83343-83,0601/99-78-10 
MERCEDES 300124 D, 1989 r., 216 tys. km, 3000 ccm, turbo 
D, jasnoniebieski metalic, pełne wyposażenie oprócz klimaty
zacji, od miesiąca w kraju, stan b. dobry, • 25.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/845-04-08
MERCEDES 300124,1990 r., 190 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
wtrysk, perłowozłoty, udokum. pochodzenie, książka serwiso
wa, ABS, alum. felgi, el. reg. reflektory i szyberdach, wspoma
ganie, reguł, fotele i pasy, podłokietnik, el. reg. lusterka, auto
matic, centr. zamek, Mul-T-Lock, zadbany, bez wypadku, faktu
ra VAT, •'29.700 zł lub zamienię na motocykl. Bralin, tel. 
062/781-29-86,0606/27-83-39
MERCEDES 300124 E, 1990 r„ 150 tys. km, 3000 ccm. benzy
na, kolor grafitowy metalic, ABS, ASD, klimatyzacja, skórzana 
tapicerka, alum. felgi, alarm, el. otw. szyby, radio, - 32.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/23-25-83,0605/14-12-32 
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 
właściciel 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 
O  MERCEDES 300,1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 

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

MERCEDES 300124 E, 1992 r., 197 tys. km. benzyna, czarny, 
li właściciel, pełne wyposażenie, klimatyzacja, skóra, koła zi
mowe, - 29.000 zł. Mietków, tel. 071/316-90-21,0603/68-94-73 
MERCEDES 300 124,1992 r., 225 tys.łm, 3000 ccm, TD. sza
ry metalic, klimatyzacja, automatic, ABS, 4 el. otw. szyby, drew
no, hak, podświetlane progi, • 38,500 zł. Turek, teł. 
063/288-31-17.0503/67-36-71
MERCEDES 300 SL. 1992 r„ czarny, bez wypadku, stan b. do
bry, - 67.000 zł! Wrocław, tel. 0601/70-50-71 
MERCEDES 300124 E, 1995 r, 175 tys. km, 3000 ccm, Diesel 
24V, perłowoczarny metalic, klimatyzacja, poduszka powietrz
na, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, automatic, ABS, bez wypad
ku, do lakierowania 3 elementy, • 53.500 zł. Kalisz, tel. 
062/762-24-99 do godz. 18,0601/77-21-51 
MERCEDES 300 E, 1996/97 r., 86 tys. km. 3000 ccm. diesel, 
24V, granatowy metalic. Awantgarde, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, • 95.000 żł lub zamienię na tańszy. Wrócław, tel. 
071/311-17-90
MERCEDES 300, 1997 >., 3000 dcm, diesel, błękitny metalic, 
klimatyzacja, RM, stan b. dobry, • 87.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-50-71
MERCEDES 300,1998 r., 100 tys. km, 3000 ccmr turbo D, 180 
kM, ciemny metalic, automatic, alum. felgi, RO, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, umowa, - 105.000 zł. Starogard Gdański, 
tel. 058/561-09-63
MERCEDES 320 CLK, 1998 r., 3200 ccm, grafitowy metalic. 
automatic; el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., alum. felgi, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, klimatyzacja, 4 poduszki pow., I 
właściciel, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, skórza
na tapicerka, podg. i pompowane siedzenia, telefon, system 
Parktronić, elektroniczna klimatyzacja, cena • 140.000 zł. Bole
sławiec, tel. 0603/61*27*72 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - AC0216 www.autogiel- 
da.com.pl)
MERCEDES 380 126 SE, 1982 r., 250 tys. km, 3800 ccm, V8, 
czarny metalic, inst. gazowa, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
szyberdach, el. reg. reflektory, biała tapicerka, 4 zagłówki, RO 
♦ 4 głośniki, alum. felgi 16 x 245, automatic, drewniane dodat
ki, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, • 17.000 zl lub zamienię. 
Opole. tel. 0604/3545-53
MERCEDES 420 126 SEC. 1991 r.. 165 tys. km. 4200 ccm, 
wtrysk, szary metalic, skórzana tapicerka (wiśniowa), pełna 
opcja, nowe alum. felgi + opony, - 43.000 zł. Bielawa, tel. 
074/83343-83,0601/99-78-10
MERCEDES 420 124 E, 1994 r„ 92 tys. km. 4200 ccm, benzy
na, wrzosowy metalic, pełne wyposażenie, kpi. dokumentacja, 
w kraju pół roku, stan b. dobry, - 43.000 zł lub zamienię na tań
szy. Wrocław, tel. 0607/19-33-83 
MERCEDES 500126 SEL, 1987 r„ 280 tys. km, 5000 ccm, ben
zyna, złoty metalic, pełne wyposażenie, • 20.000 zł. Kościan, 
tel. 065/512-95-14

MITSUBISHI
MITSUBISHI 3000 GT VR 4, TW.IN TURBO. 1991/92 r.'. 100 
tys. km, czerwony, 320 KM, czarna skóra, 4x4, tylna oś skręt
na, aktywne spoilery, el. reg. lusterka, el. reg. fotele, el. otw. 
szyby, el. anteny, 2 klimatyzacje, poduszka pow., ABS, RM Pio- 
nieer 4x35 W, alum. felgi 17’  255, - 43.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/33-89-68
MITSUBISHI CARISMA GLX, 1995 r.. 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, pod. powietrzna, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, radio, * 28.000 zł.., tel. 0601/0543-93 
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r., 87 tys. km; 1600 ccm, 16V, 
zielony, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, wspoma
ganie, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, alarm, welurowa tapicerka, zadbany, • 27.900 zl. Wro
cław, tel. 071/310-71-38
O  MITSUBISHI CARISMA, 1997 r., 53 tys. km, 1600 

ccm, 16V wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, szyberdach, poduszka powietrzna, wspo
maganie, centr. zamek, ABS, 3 elementy do la
kierowania, nie używany w kraju, - 26.000 z ł . ., 
tel. 065/549-61-84, 0609/51-84-55 03003211

MITSUBISHI CARISMA, 1997 r., 57 tys. km. 1600 ccm,' 16V, 
niebieski metalic. wspomaganie kier., ABS, centralny zamek + 
pilot, radio panel, el. otwierany szyberdach, stan b. dobry, •
31.000 zł lub zamienię na Toyotę Corollę, do 10.000 zl, inny. 
Nysa, tel. 077/435-81-39
MITSUBISHI CARISMA. 1998 r., 70 tys. km, 1800 ccm, GDI LS, 
benzyna, granatowy metalic, gwarancja do 11.2001 r., kupiony 
w salonie w kraju, I właściciel, garażowany, serwisowany w au
toryzowanej stacji, pełne wyposażenie, RO z CD, komplet opon 
zimowych, bagażnik, stan idealny, • 49.000 źł. Wrocław, tel. 
071/348-67-52,0605/4244-20
MITSUBISHI CARISMA SEDAN, 1998 r., 44 tys. km, 1900 ccm, 
TDI, czarny metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, 2 tygodnie w kraju, 
- 40.000 zł. Wrocław, tel. 0501/15-52-27 
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r„ 45 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, centralny zamek, alarm ♦ pilot, immobilizer, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, el. otwierany szyberdach, klima

tyzacja, wspomaganie kier., 4 poduszki pow., halogeny, el. reg. 
reflektory, stan b. dobry, -43.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-58-56, 
0503/81-75-25
MITSUBISHI CARISMA ELEGANCE HATCHBACK, 1999 r., 33 
tys. km, 1800 ccm, GDJ, bordowy, pełne wyposażenie, - 56.000 
zł lub zamienię na tańszy. Oława, tel. 0602/7740-76 
MITSUBISHI COLT, 1983 r., 1400 ccm, diesel, srebrny, prze
gląd do 03.2002 r., ekonomizer, nowe opony, nowy akumulator, 
dzielona tylna kanapa, • 1.800 zł. Oława, tel. 071/313-75-91 
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 115 tys. km, 1500 ccm, 12Vstan b. 
dobry, • 9.800 zł lub zamienię na nowszy. Księginice, gm. Ko
bierzyce, tel. 071/311-89-89
MITSUBISHI COLT, 1992/94 r., 108 (ys. km, 1600 ccm, 16V, 
czerwony, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm; 
reg. kierownica, ciemne szyby, alum. felgi ♦ koła zimowe, zde
rzaki i lusterka w kol. nadwozia, - 17.000 zl. Wrocław, tel. 
0606/69-7643
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 wła
ściciel niepalący, -16.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/322-75-27 
MITSUBISHI COLT. 1997 r„ 100 tys. km, 1600 cćm, 16V, biały. 
ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby/nowy model, sprowadzo
ny w całości, stan b. dobry, I właściciel, - 27.000 zł. Lubin, tel. 
0607/47-09-26
MITSUBISHI ECLIPSE, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, malino
wy, oryg. lakier, oznakowany, blokada skrzyni biegów, alarm, 
szprychowe koła, zadbany, - 22.500 zł lub zamienię na tańszy. 
Zielona Góra, tel. 068/359-30-02 
MITSUBISHI ECLIPSE. 1993 r., 116 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
turbo, niebieski metalic, pełne wyposażenie dodatkowe, wer
sja Plymouth Laser, silnik w trakcie remontu, - 16.500 zł lub 
zamienię na tańszy, z dopłatą. Brzeg, tel. 0600/54-98-67 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1994 r„ 1997 ccmr srebrny, klimatyza
cja, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, szyberdach, RO ♦ CD, •
38.000 zł. Wrocław, tel. 3384148 
MITSUBISHI GALANT, 1981 r., 2300 ccm, turbo D. jasnozielo
ny, po remoncie silnika, hak, komplet kół zimowych, - 6.000 zł. 
Wrocław, tel. 34643-73, 0603/37-56-23 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, kolor sta
lowy metalic. inst. gazowa, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, po remoncie, • 6.500 zł. Kożuchów, tel. 0604/75-81-73 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 1800 ccm, turbo D, grafitowy 
metalic, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, stan b. dobry, 
atrakcyjny wygląd, brak przeglądu, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-8740
MITSUBISHI GALANT, 1987 r„ 209 tys. km. 1800 ccm. turbo D. 
niebjeski metalic, oclony w całości. I właściciel, wspom. kie-

MITSUBISHI SPACE WAGON. 1987/97 r. 135 tys. km, 1800 
ccm, turbo D, fioletowy, wspomaganie, -11.500 zł. Namysłów, 
tel. 077/41049-68

NISSAN
NISSAN 100 NX, 1991 r., 1600 ccm, 16V, czerwony, wspoma
ganie, dach typu Targa, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, RO, welurowa tapicerka, stan b. dobry, spoiler tylny, •
11.500 zl. Brzeg, tel. 077/411-57-90, 0602/66-59-74 
NISSAN 200 SX SPORT, 1986 r., 150 tys. km, benzyna, wtrysk, 
kolor wiśniowy, deska digital, klimatyzacja, alum. felgi, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, - 7.500 zł. Nowa Sól, tel. 
068/387-28-01
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NISSAN 200 SX, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny, po re
moncie silnika, nowe turbiny, pełne wyposażenie, I właściciel, •
13.800 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 075/722-65-10, 
0602/87-22-35
NISSAN 200 SX SPORT, 1991 r. obniżony, sport. ukł. wydecho
wy, - 18.000 zł lub zamienię na diesla (VW Vento albo Passa
ta). Wrocław, tel. 0605/06-90-68, OJ 1/398-18-86 po godz. 17 
NISSAN 200 SX, 1993 r., 60 tys. km. 1800 ccm. turbo, czerwo

ny, wszystkie el. dodatki, ABS, immobilizer, alum. felgi, ABS, 
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, stan idealny, •
24.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-16-68, 0601/92-97-24 
NISSAN 200 SX COUPE, 1999 r„ 17 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
pertowozielony, pełne wyposażenie, biała skóra, 2 poduszki po
wietrzne, klimatyzacja, drewno, aluminiowe felgi 8J x 17, wer
sja Racing, I właściciel, - 82.000 zł lub zamienię na inny. Lwó
wek Śląski, tel. 0603/74-73-17
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równicy, hak, intercooler, garażowany, ekonomiczny, RM, stan 
b. dobry, • 6.600 zł. Świebodzice, tel. 074/850-88-76 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 280 tys. km, 2000 ccm inst. ga
zowa, centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie, hak, - 7.900 zł 
lub zamienię na droższy, z dopłatą. 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. 
068/374-27-97,0602/7949-88 87024111

MITSUBISHI GALANT. 1991 r„ 160 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, zielony metalic, katalizator, wspomaganie kier., centr. za
mek, el. reg. lusterka, 4-drzwioWy, RO, kpi. dokumentacja, we
lurowa tapicerka, zadbany, • 10.900 zł. Lubin, teł. 076/844-35-22 
MITSUBISHI GALANT, 1993/94 r„ 68 tys. km, 1997 ccm, 16V, 
srebrny metalic, 5-biegowy, RM z panelem, pełne wyposażenie 
elektryczne, szyberdach, regulowana kierownica, alarm, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, ABS, poduszka pow, • 24.500 zł 
(możliwość rat przez komis) lub zamienię na mniejszy. Wro
cław, tel. 071/325-28-50
MITSUBISHI GALANT KOMBI, 1999 r., 2000 ccm, bordowy me
talic. klimatronic, 4 pod. powietrzne, pełne wyposażenie elektr., 
ABS, ASD, lekko przetarta lewa strona, - 44.000 zl. Michałowi
ce k. Brzegu Opolskiego, tel. 0600/66-28-22,077/404-5140 
MITSUBISHI LANCER, 1984 r, 180 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
czerwony, techn. sprawny, • 2.900 zł. Wrocław, tel. 
0604/95-93-70 .
MITSUBISHI LANCER-, 1987/94 r.. 1500 ccm, benzyna, złoty 
metalic, składak, inst. gazowa, alarm, centr. zamek, RM Sony 
na gwarancji, nowy akumulator, nowe amortyzatory przednie 
(na gwarancji), przegląd do 02.2002 r., stan dobry, - 4.000 zl. 
Wrocław, tel. 0503/51-85-74
MITSUBISHLŁANCER KOMBI, 1988 r„ 1468 ccm, benzyna stan 
b. dobry, kpi. dokumentacja, obrotomierz, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, RM, • 4.100 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-76-82, 
0600/85-82-95
MITSUBISHI LANCER, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, na białych tablicach • 1.200 DEM. Legnica, tel. 
0603/53-2642
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1988 r.. 150 tys. km. 1500 ccm. 
benzyna, srebrny metalic, 5-biegowy, dużo nowych części, na 
białych tablicach, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 0604/66-12-28 
O  MITSUBISHI LANCER, 1989 r., 1550 ccm, niebie

ski metalic, wersja amerykańska, skrzynia bie
gów manualna, el. reg. lusterka, klimatyzacja, 
nowe opony, wspomaganie, alum. felgi, -11.000 
z ł (cena do negocjacji). Legn ica, tel. 
0604/15-25-81 01030181

O  MITSUBISHI LANCER, 1991 r., 1500 ccm, GLi ka
talizator, radio, komplet opon zimowych, II wła
ściciel, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-80-87 
80011001

MITSUBISHI LANCER. 1991 r., 172 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, grafitowy metalic. el. reg. lusterka, centr. zamek, fotele pod
grzewane, alarm, II właściciel, lewe lusterko podgrzewane, •
10.500 zł. Twardogóra, tel; 071/315-88-18 
MITSUBISHI LANCER, 1992 r., 50 tys. km. 1600 ccm, 16V, czer
wony metalic, 113 KM, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
wspomaganie kier., RM, zderzaki w kolorze nadwozia, -13.500 
zł. Lubań, tel. 075/72240-06, 075/721-36-11 
MITSUBISHI LANCER GLXI KOMBI, 1995 r , 137 tys. km, 1600 
ccm, biały, automatic, wspomaganie, el. reg. lusterka, RO, im
mobilizer, podłokietnik, wykończenia w drewnie, centr. zamek, 
relingi dachowe, koła zimowe, relingi dachowe; przegląd do
04.2002 r, -18.500 zł. Wrocław, tel. 071/367-21-71 po godz. 20, 
0603/95-34-84
MITSUBISHI SPACE RUNNER, 1992 r., 172 tys. km, 1800 ccm, 
16V oclony w całości, dostawczo-osobowy, I właściciel, stan b. 
dobry, po przeglądzie, -18.000 zL Gubin, tel. 0502/29-48-96 
MITSUBISHI SPACE STAR. 1999 r.. 9 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
czerwony, 4 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, • 36.600 zł. 
Kiełczów, tel. 071/398-83-19,0502/38-67-59

CZĘŚCI DO AUT JAPOŃSKICH
50450 Wrocław 
ul. Krasińskiego 32 
czynne pn-pt 9-17, sob. 9-14

tel. 071/342-15-07 
tel./fax 071/341-83-63 
tel. 0-601 52 44 58

OP989841

NISSAN ALMERA, 1996 r., 100 tys. km, 1400 ccm, 16V 2 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, reg. kierownica, - 23.000 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/754-10-71
NISSAN ALMERA. 1997 r., 30 tys. km, 1400 ccm, 16V. czarny, 
poduszki pow., wspomaganie, otwierany dach, el. reg. luster
ka. immobilizer. welurowa tapicerka, reg. kierownica, obroto
mierz. ciemne szyby, - 27.900 zł (możliwe raty). Legnica, tel. 
076/862-77-03
NISSAN ALMERA. 1998 r„ 102 tys. km. 1400 ccm, srebrny me
talic, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 
poduszka powietrzna, immobilizer, z salonu, garażowany, bez 
wypadku, I właściciel, - 29.500 zł. Wałbrzych, teł. 0604/43-07-80, 
0606/21-52-21 *
NISSAN ALMERA, 1998/99 r., 26 tys. km, 1400 ccm, diesel, 
bordowy metalic, 3-drzwiowy, • 29.500 zł. Prudnik, tel. 
077/436-2646
NISSAN ALMERA SEDAN, 1999 r., 50 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
niebieski metalic, poduszka pow., wspomaganie, el. reg. luster
ka, immobilizer, welurowa tapicerka, reg. kierownica, obroto
mierz, ciemne szyby, - 29.500 zł (możliwe raty). Legnica, tel. 
076/862-77-03
NISSAN BLUEBIRD DATSUN, 1980 r., 1800 ccm, wtrysk, ja
snoniebieski, - 3.200 zł lub zamienię na VW Golfa, Fiata 126p., 
Fiata Uno. Jodłów, gm. Międzylesie, tel. 074/813-69-53 
NISSAN BLUEBIRD, 1980 r., 1800 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, 
zarejestrowany, sprawny, atrakc. wygląd, - 2.600 zl lub zamie
nię na motocykl japoński, od 400 ccm. Strzegom, tel. 
074/855-56-86
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1983 r., 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 05.2002 r, -1.800 
zł. Bolków, tel. 075/741-31-76
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1983/84 r., 2000 ccm, diesel, zło
ty. metalic, 5-biegowy, stan średni, sprawny, - 1.800 zł lub za
mienię na inny. Wrocław, tel. 0601/19-1847 
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, beżo
wy metalic, limuzyna, relingi dachowe, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
dzielona tylna kanapa, zadbany, atrakc. wygląd, - 8.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/21-14-07
NISSAN BLUEBIRD SLX, 1990 r., 2000 ccm, diesel, brązowy 
metalic, zadbany, garażowany, na gwarancji opony i akumula
tor, teleskopy, sprężyny, el. otwierane szyby, ei.-reg. reflektory, 
radio Kenwood, centralny zamek, wspomaganie kier., alarm + 
pilot, -13.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-31-79,0503/03-17-20 
NISSAN CHERRY, 1980 r., 1200 ccm. benzyna, niebieski.
3-drzwiowy, aluminiowe felgi, halogeny, przegląd do 10.2001 
r., zadbane wnętrze, uchylne tylne szyby, stan dobry, -1.700 zł. 
Brzeg Dolny, tel. 071/319-79-95 
NISSAN CHERRY DATSUN, 1981 r., 74 tys. km, 1200 ccm, kolor 
wiśniowy, radio, głośniki, nowy akumulator (gwarancja), 
5-drzwiowy, szyberdach, stan dobry, CO, - 1.600 zł. Wrocław, 
tel. 0604/27-7346
NISSAN CHERRY, 1983 r., 1261 ccm z Urzędu Celnego -1.000 
zł. Zagrodno, tel. 076/877-36-25 
NISSAN MAXIMA, 1991/92 r., 166 tys. km, 2960 ccm. V6, ben
zyna, bordowy metalic, kpi. dokumentacja, wspomaganie, centr. 
zamek, ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szy
berdach, -13.800 zł lub zamienię. Legnica, teł. 076/854-97-60, 
0601/17-06-01
NISSAN MAXIMA, 1994 r„ 3000 ccm, granatowy, pełne wypo
sażenie, klimatyzacja, skóra, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka i fotele, tempomat, aluminiowe felgi, serwisowany, -
29.900 zł.; Wrocław, tel. 071/339-89-94 do godz. 16, 
0605/35r71 -99
NISSAN MAXIMA QX, 1995 r„ 77 tys. km. 2000 ccm, 24 V, per- 
łowoniebieski, pełne wyposażenie el., ABS, szyberdach - 22.000 
•zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-81-36 
NISSAN MICRA, 1990 r., 106 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
alarm, przegląd do 05.2002 r„ stan.dobry, - 6.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-30-71
NISSAN MICRA, 1992 r., 1200 ccm, czerwony, automatic, kata
lizator. Mul-T-Lock, -12.500 zł. Wrocław, tel. 071/32541-70 po 
godz. 17
NISSAN MICRA, 1993 r., 104 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
wspomaganie kier., szybefdach, RM, I właścici.el, książka ser
wisowa, stan idealny, bez wypadku, na białych tablicach, • 3.600 
żł. Wrocław, tel. 0601/70-22-65 
NISSAN MICRA 1995 r., 75 tys. km, 1000 ccm. 16V, seledyno
wy, kpi. dokumentacja, poduszka powietrzna, reg. kierownica, 
el. reg. reflektory, serwisowany, bardzo ekonomiczny, -15.900 
zł lub zamienię na motocykl. Wałbrzych, tel. 0604/72-64*82 
NISSAN MICRA, 1995/96 r., 92 tys. km, 1000 ccm, 16V, niebie
ski metalic, I rej. w 96 r., serwisowany, kpi. dokumentacja, alarm, 
immobilizer, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, stan b. dobry. -
16.700 zl. Brzeg, tel. 077/416-60-98,0608/52-84-91 
NISSAN MICRA, 1996 r., 60 tys. km, 1000 ccm, biały, pod. po
wietrzna, immobilizer, alarm, -15.100 zł. Syców, tel. 
062/787-32-96
NISSAN MICRA, 1997 r., 28 tys. km, 1000 ccm, kolor morski 
metalic/pod. powietrzna, immobilizer, reg. kierownica, oryg. RO 
z panelem, hak, -17.000 zł. Legnica, tel. 076/851-20-97 
NISSAN MICRA. 1997 r.. 30 tys. km, 1300 ccm, benzyna. 16V, 
niebieski metalic, atrakc. wygląd, klamki, lusterka, grill, zderza
ki w kolorze srebrnym metalic, wspom. kierownicy, centralny 
zamek, RO, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 18.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-24-61, 0606/48-3041 
NISSAN MICRA, 1999 r., 40 tys. km. 1000 ccm, 16V, czerwony, 
przystosowany do nauki jazdy, I właściciel, kupiony w salonie,
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seWis^art l̂fmłfoSilizer, na gwarancji, - 22.000 zł. Wrocław, 
tel. Wtf2Ź§1-62-79'
NISSAN PRAIRE, 1988 r., 220 tys. km, 2000 ccm. błękitnosrebr- 

” ny, klimatyzacja, automatic, tempomat, Mul-T-Lock, 5 osób lub, • 
2x500 kg, hak, po remoncie głowicy, nowe paski, oleje, ręj.-do
12.2001 r„ drzwi boczne rozsawane, b. funkcjonalny, -10.000 
zł. Zielona Góra, tel. 068/321-16-17, 0606/63-95-69 
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 168 tys. km;i600 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalifc, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. wys. ante
na, RO, szyberdach, -nowe opony letnie + 4 opony zimowe z 
felgami, - 14.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732.-51 -23 
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 2000 ccm, diesel, grafitowy meta
lic, wspomaganie, el. otw. szyby,- RO Nissan, centr. zamek, 
5-drzwiowy, lotka, hak, stan b. dobry, - 16.900 zł. Kamienna 
Góra, tel. 075/744-41-22
NISSAN PRIMERA GT, 1991/92 r„ 95 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, perlowoczarny metalic, stan b. dobry, 150 KM, el. otwie- - 
rane szyby, szyberdach, ABS, ospoilerowany, halogeny, I wła
ściciel, pełna dokumentacja, aluminiowe felgi + komplet kół zi
mowych, sportowe fotele, • 10.900 zł. Jelenia Góra,-tel. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1991/92 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 
16V, grafitowy metalic, w kraju od 3 dni, bez wypadku,, ABS, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflekto
ry, centr. zamek, welurowa tapicerka, I przegląd, stan b. dobry,
- 12.900 zł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 
0602/58-37-06
O  NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, niebieski 

metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, pełne 
wyposażenie elektr., szyberdach, • 12.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87024501

NISSAN PRIMERA, 1992 r„ 154 tys. km, 2000 ccm, granatowy, 
alarm, immobilizer, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, wspomaganie, welur, RO, - 15.000 zł. Legnica, tel. 
0601/77-62-76
NISSAN PRIMERA SLX, 1992 r., 167 tys. km, 2000 ccm, die
sel, kolor grafitowy metalic, I właściciel, w kraju od 7 lat, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., dzielone tylne sie
dzenia, el. otwierany szyberdach, alum. felgi, kola zimowe kpi., 
bagażnik dachowy, hak, alarm, RO Panasonic, garażowany, 
zadbany, -16.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-60-17 wieczorem 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1992 r„ 140 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czarny, centr. zamek, alarm, instalacja gazowa, -12.500 
zł. Wrocław, tel. 071/787-47-90,0603/85-13,-81 
NISSAN PRIMERA. 1993 r., 1600 ccm, 16V, bordowy metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, w kraju od tygodnia, - 16.500 zl. 
Leszno, tel. 0609/45-99-56
NISSAN PRIMERA SLX, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm. die
sel, kolor grafitowy metalic, el. reg. i ogrzewane lusterka, el. 
otw. szyby, alarm, centr. zamek, welurowa tapicerka, • 19.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-46-08, 0601/17-30-96 
NISSAN PRIMERA, 1994 r.. 94 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, automatic, I właściciel, w kraju od 1996 r, ga
rażowany, nowe opóny, stan techn. dobry, • 20.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-74-90, 0502/30-09-40 
NISSAN PRIMERA SEDAN, .1994 r., 65 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
niebieski, automatic, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, alum. 
felgi, radio, w kraju pół roku, stan idealny, • 18.300 żł. Chojnów, 
tel. 076/818-79-64 po godz. 15
NISSAN PRIMERA, 1994/95 r., 148 tys. km. 2000 ccm, diesel, 
bordowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 
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, 749-98-33 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1995 r., 108 tys.ltm, 2000 ccm, 
szary metalic, ABS, centralny zamek, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 27.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-11-86
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 104 tys. km, 1600 ccm, 16V, grafi
towy metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie, spoiler, dod. 
światła .stopu*, RM z panelem, elementy drewniane, pełna do
kumentacja, stan b. dobry, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 
071/783-80-77,0608/37-05-75
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 70 tys. km, 2000 ccm. turbo D, czer
wony, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. szyby, alum. 
felgi, spoiler tylny, ABS, RO, zadbany, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, - 30.200 zl. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61,0606/48-30-41 
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 84 tys. km, 2000 ccm. turbo D, czar
ny, ABS, 2 pod. powietrzne, immobilizer, centr. zamek, reg. kie
rownica, wspomaganie, RM, halogeny, • 32.500 zł lub zamie
nię. Wałbrzych, tel. 074/847-91-93 
NISSAN PRIMERA, 1999 r.. 60 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, komputer, podgrzewane fotele, radio + 6 gło
śników, welurowa tapicerka, alarm, centr. zamek, halogeny, 
kupiony w salonie, serwisowany, - 49.500 zł (możliwe raty).• 
Legnica, tel. 076/862-77-03
NISSAN PRIMERA. 1999 r., 43 tys. km, 2000 ccm, TD. biały. 
ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek * pilot, welur, alarm, alum. felgi, radioodtwarzacz, chro
mowane klamki, stan idealny, 4 elementy do lakierowania, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 34.500 zł. Ostrów Wiel
kopolski. tel. 062/592-03-79,0601/88-28-89 '
NISSAN SENTRA, 1991 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
klimatyzacja, alum. felgi, reg. kierownica, el. reg. lusterka, ra
dio, wspomaganie, - 9.000 zł. Bralin, tel. 062/781-21-76 
NISSAN SERENA, 1994/95 r„ 93 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, 7-osobowy, wspomaganie kier., hamulca i 
sprzęgła, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, 2 x szyber
dach, centralny zamek, RM, stan idealny, - 28.900 zł lub zamie
nię na osobowy diesel. Jelenia Góra, tel. 075/755-48-54 

. NISSAN SERENA. 1995 r., 51 tys. km, 2300 ccm, diesel, bor
dowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, 7-osobowy, zderzaki w kolorze nadwozia, • 30.000 
zl. Wałbrzych, tel. 074/848-64-14 
NISSAN SILVIA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, wspo- 

. maganie kier., centralny zamek, el.'otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, el. reg. reflektory przednie, aluminiowe felgi, atrakcyj
ny wygląd, - 6.500 zł lub zamienię na Forda Scorpio. Kłodzko, 
tel. 074/866-07-40 po godz. 19
NISSAN SUNNY B11*. 1982 r., 270 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
srebrny, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, dzielone tylne sie
dzenia, nowe pierścienie, pasek rozrządu, pompa paliwa i tar
cza sprzęgła, blacharka do remontu, - 1.450 zł. Legnica, tel. 
076/855-26-32 wieczorem
NISSAN SUNNY, 1984 r„ 1470 ccm, srebrny metalic, - 3.100 zł. 
Szczytnica, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-96-75 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1985 r., 190 tys. km, 1700 ćcm, die
sel, kolor szałwiowy, 4-drzwiowy, po lakierowaniu, przegląd do
04.2002 r, • 5.300 zł lub zamienię. Jugowice, gm. Walim, tel. 
074/845-32-10
NISSAN SUNNY N-13 SEDAN, 1988 r., 150 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, szary metalic, ekonomiczny, hak, w ciągłej eksploatacji,
4-drzwiowy, alum. felgi, - 8.800 zl. Wrocław, tel. 0601/78-28-97 
NISSAN SUNNY, 1989 r„ 230 tys. km. 1700 ccm. diesel, złoty 
metalic, stan silnika b. dobry, po wymianie pasków, olej, pompa 
wodna, - 6.800 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/645-17-48, 
0602/73-18-64
NISSAN SUNNY SEDAN, 1990 r., 125 tys. km, 1400 ccm, biały.
5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, I właściciel, dzielona ka
napa tylna, stan b. dobry, - 11.500 zl. Kamienna Góra, tel. 
075/746-24-52
NISSAN SUNNY, 1991/92 r„ 121 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebr
ny metalic, bez wypadku, nowy model, oryginalny lakier,
4-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, RM + 4 głośniki, -
11.990 zł lub zamienię, (zwolnienie z opłaty skarb.). Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
NISSAN SUNNY N14,1991/92 r.. 137 tys. km, 2000 ccm, die
sel, granatowy metalic, wspomaganie, 5-drzwiowy, RO, el. reg.

. reflektory, kpi. dokumentacja, - 13.500 zl. Lubin, tel. 
076/847-24-75
NISSAN SUNNY N14,1991/92 r, 95 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, ABS, welu
rowa tapicerka, el. reg. reflektory, reg. kierownica, stan b. do
bry, • 10.900 zł. Rydzyna, teł. 065/538-88-37 
NISSAN SUNNY KOMBI. 1992/93 r., 2000 ccm. diesel, bordo
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. reflektory, re
lingi dachowe, stan b. dobry, - 16.800 zl. Legnica, tel. 
0604/41-80-47
NISSAN SUNNY, 1993 r„ 130 tys. km. 2000 ccm. diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, centr. zamek, RM, blok. skrzyni biegów -
16.000 zl. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-55-62 
NISSAN SUNNY, 1993 r.; 119 tys. km, szary metalic. 5 drzwio

wy, kpi. opon zimowych, sfSnt). dobry, T.U.OOO b̂ftpHMWnel. 
0601/87-44-46 ,. '
NISSAN SUNNY, 1994 r., 113 tys, km, 1400 ccm, 16 V, srebrny . 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, reg. kierownica, dzielona 
kanapa, I właścicieł-w Polsce od 97 r., udokum. pochodzenie, •
16.600 zł. Ostrów Wlkp.. tel. 062/591-90-49. Q602/63-30-41 
NISSAN SUNNY, 1995 r., 97 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic; 516.900 zł. Ostrów Wlkp.. tel. 062/592-01-19.060//33-57-03

OLTCIT
OLTCIT CLUB. 1990 r., 1100 ccm, czerwony, - 1.850 zł. Kożu
chów. tel. 0604/75-81-73
OLTCIT, CLUB, 1992 r., 103 tys. km. 1130 ccm stan dobry, -
2.200 zł. Jawor, tel. 076/870-61-09 
OLTCIT CLUB, 1992 r., 88 tys. km, 1130 ccm, benzyna, piasko
wy, stan b. dobry, RM. lewarek, nowe opony, po wymianie ole
ju, w ciągłej eksploatacji, nowy akumulator Bosch Silver Gold, 
- 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

OPEL
O  OPEL AUTON - sprowadzamy cale i lekko uszko

dzone 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, tel. 
071/353-26-37,0601/70-67-46 01029791

OPEL ASCONA, 1979 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, czarny skórzany dach, chromowane zderzaki i felgi, -
2.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-14-06 
OPEL ASCONA SEDAN, 1981 r., 1600 ccm, diesel, złoty meta
lic, szyberdach, alum. felgi, hak, 4-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. 
dokumentacja, stan dobry, • 3.200 zł. Raciborowice Górne, tel. 
076/818-97-37
OPEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm, diesel, ceglany, po remon
cie silnika, .na chodzie*, 4-drzwiowy, techn. sprawny, stan do
bry, • 3.800 zl. Legnica, tel. 0604/91-50-68 
OPEL ASCONA, 1982 r., 160 tys. km. 1600 ccm, S. brązowy, 
5-biegowy, oryginalny lakier łub zamienię na VW Transporter 
uszkodzony. Lubań, tel. 075/722-33-79 
OPEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm, czerwony, z urzędu celne
go, 5-drzwiowy, hak, zadbany, • 2.800 zł. Skała, gm. Wądroże 
Wielkie, tel. 076/887-44-83, 0503/68-06-14 
OPEL ASCONA, 1982 r., 1300 ccm, benzyna ♦ gaz 4-drzwio
wy, zadbany, • 2.700 zł. Wrocław, tel. 0605/20-69-30 
OPEL ASCONA, 1982/831., 1600 ccm, diesel, zielony, po re
moncie blacharki i silnika, po lakierowaniu, ekonomiczny, po
krowce, dodatkowe światło .stop*, kpi. dokumentacja, I właści
ciel, 4 opony zimowe, stan dobry, - 3.700 zl. Wiązów, tel. 
0603/50-83-55,071/393-11-90
OPEL ASCONA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna nowe hamulce, 
amortyzatory i tapicerka, pokrowce, - 2.500 zl. Proszków, gm. 
Środa Śląska, tel. 0607/57-86-25 
OPEL ASCONA C, 1983 r.. 71 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
OHC, biały, 5-drzwiowy, nowy akumulator, pokrowce, Obiego
wy, garażowany, RM, zadbany, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 3.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-09-39, 0601/92-63-61 
OPEL ASCONA C, 1983 r„ 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
stan b. dobry, alarm + pilot, RO, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 
071/367-87-31
OPEL ASCONA SEDAN. 1983/84 r.. 1300 ccm, OHC, srebrny 
metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. sprawny, 
oryginalny lakier, blacharka do drobnych poprawek, - 2.150 z l, 
do uzgod.. Wrocław, teł. 071/348-34-78,0601/77-61-54 
OPEL ASCONA SEDAN, 1984 r„ 25 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, srebrny metalic, 4-drzwiowy, po remoncie blacharki i silni
ka, inst. gazowa (2-łetnia), ekonomiczny, kpi. dokumentacja, 
stan techn. dobry, • 4.700 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-41-72, 
0605/54-87-09
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, srebrny, inst. gazowa, nowe 
teleskopy (4 szt.). akumulator, szyberdach, - 4.300 zl lub za
mienię. Leszno, tel. 0605/21 -36-85 
OPEL ASCONA SEDAN, 1985 r., 1600 ccm, diesel, niebieski,
4-drzwiowy, 5-biegowy, blenda, nowe amortyzatory, stan dobry, 
w ciągłej eksploatacji, - 4.800 zł. Kowalów, woj. wrocławskie, 
tel. 0605/62-69-98

ski, TDi, roleta, szyberdach, wspomaganie, centr. ẑ n̂ ę̂ . dzie
lona tylna kanapa, radio, stan dobry, garażowany, - 15.900 zł 
lub zamienię na tańszy. Paczków, teł. 077/431-78-88, 
0602/33-69-85
OPEL ASTRA SEDAN, 1992 r„ 117 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
srebrny metalic, centr. zamek, .wspomaganie, welurowa tapi
cerka, radio, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, alum. felgi, lu
sterka i zderzaki w kolorze nadwozia, w kraju od tygodnia, bez 
wypadku, aktualny przegląd techn, • 15.900 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0608/03-76-19 
OPEL ASTRA SEDAN GL, 1992 r., 119 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, szary metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, w 
kraju od 5 dni, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, RM Opel, reg. 
reflektory, zadbany stan b. dobry, po przeglądzie, tłumaczenia, 
• 13.900 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
0607/40-13-01
OPEL ASTRA TDI, 1992 r., 130 tys. km, 1700 ccm, granatowy 
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 KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, ciemny me
talic, alarm, szyberdach, RM, relingi dachowe, wspomaganie 
kier., centralny zamek, roleta, stan b. dobry, • 13.500 zl. Bole
sławiec. tel. 075/735-10-97, 0608/79-15-20 
OPEL ASTRA GLS, 1992 r., 122 tys. km. 1600 ccm, kolor wi
śniowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, welurowa ta
picerka, RO, reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna kanapa, 
5-drzwiowy, • 12.900 zl. Bolesławiec, tel. 0608/67-08-26 
OPEL ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, mie
siąc w kraju, - 11.900 zł. Dzierżoniów, tel. 0600/11 -35-69

ELEK TR YK A i MECHANIKA  
specjalizacja o

komputerowa diagnostyka silników  
naprawy główne i bieżące 

Wrocław, ul. Przemkowska 12, tel. 373-78-93 
czynne: pon.-pt od 8 do 17, sob. od 8 do 14

OPEL ASTRA, 1992 r., 61 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, mało używany, • 12.500 zł. Góra, teł. 
065/543-22-30,0603/98-61-24
OPEL ASTRA, 1992 r., 119Jys. km, 1400 ccm, kołor wiśniowy, 
5-drzwiowy. sprowadzony w całości, bez wypadku, zadbany, 
stan b. dobry, • 14.800 zł lub zamienię. Góra, tel. 065/542-38-78, 
0606/44-28-11
OPEL ASTRA, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, RM, bez wy
padku, -11.600 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
OPEL ASTRA GSI, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
wspomaganie, ABS, 136 KM, centr. zamek, el. otw. szyby, ku
bełkowe fotele, alum. felgi, komputer, immobilizer, reguł, fotel 
kierowcy, obniżony, RO, • 16.500 zł. Lubin, tel. 0605/05-85-01 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r„ 158 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, do sprowadzenia z Niemiec, bez wypadku, wspomaganie 
kier., ABS, hak, relingi dachowe, kpi. kół z oponami zimowymi, 
• 13.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 0602/63-01-69, 0607/06-07-44 
OPEL ASTRA, 1992 r., 1800 ccm, bordowy metalic, sprowa
dzony w całości, I właściciel, z pełną dokumentacją, 5-drzwio
wy, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, wspomaganie, stan 
b. dobry, - 12.200 zł. Marciszów, tel. 075/741 -01-73, 
0607/50-90-45
OPEL ASTRA, 1992 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, RO, wspomaganie, stan techn. b. dobry, • 14.000 zł. Mi
licz, tel. 071/383-00-78
OPEL ASTRA, 1992 r., 125 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, relingi dachowe, alarm ♦ 2 pilo
ty, RM + głośniki, el. reg. reflektory i antena, bez wypadku, w 
kraju od 07.2000 r., garażowany, stan b. dobry, - 12.800 zł. Ol
szyna, tel. 075/721-25-43
OPEL ASTRA, 1992 r., 127 tys. km, 1600 ccm, bordowy meta
lic, wspomaganie, radio Blaupunkt, halogeny, welurowa tapi
cerka, po przeglądzie, el. reg. reflektory i el. wysuwana antena, 
zderzaki w kolorze nadwozia, centr. zamek, -13.800 zł (kupu-

welurowa tapicerka, radio z RDS, halogeny,- 4 dni wyraja, po 
przeglądzie, stan idealny, -15.200 zł (zwolnienie ż opłaty $karb?]” ‘ 
Rawicz, tel. 0605/61 -79-12
OPEL ASTRA SEDAN, 1992/93 r., 78 tys..km, 1600 ccm. wtrysk, 
pertowografitowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, 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 tyś. km, 1600 ccm, 
wtrysk, morski błękit, sprowadzony w całości na kołach, w kra
ju od 4 dni, bez wypadku, wspomaganie, el. reg. reflektory, RM 
oryginalny + 6 głośników, zderzaki w kolorze nadwozia, książ
ka 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. za
mek + pilot, immobilizer, ABS, wspomaganie, halogeny, welu
rowa 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, 1992/93 r., 98 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
hak hol., halogeny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ekonomizer, roleta 
bagażnika, RO, garażowany, serwisowany, stan b. dobry, spro
wadzony w całości • 14.500 zł lub zamienię na Opla Combó, 
Skodę Pick-Up. Szprotawa, tel. 068/376-43-21 - 
OPEL ASTRA, 1992/93 r„ 98 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic, 3-drzwiowy, szyberdach, immobilizer, 5-biegowy, termometr 
zewn., w kraju od 2 mies., możliwe raty, • 12.900 zł lub zamie
nię. Trzebnica, tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992/93 r., 92 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, bordowy, roleta, szyberdach, immobilizer, RO Kenwood, 
udokum. pochodzenie, zadbany, -14.400 zł (możliwe raty przez 
komis) lub zamienię na Opla Corsę. Wrocław, tel. 
071/367-06-39,0501/29-92-63
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r„ 1600 ccm wspomaganie, szy
berdach, alum. felgi Borbet 15”, Ro, kubełkowe fotele, skórza
na 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 
OPEL ASTRA KOMBI. 1993 r., 130 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
bordowy metalic, bez wypadku, stan dobry, -16.000 zł. Dziado
wa Kłoda, tel. 062/785-93-19
OPEL ASTRA KOMBI. 1993 r.. 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
niebieski, - 14.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-83-86, 
0601/45-99-84
OPEL ASTRA 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
OPEL ASTRA, 1993 r., 137 tys. km, 1700 ccm, diesel, perłowo- 
atramentowy, sprowadzony w całości na kołach, w kraju od ty
godnia, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. re
flektory, RM oryginalny, 6 głośników, dzielona tylna kanapa, •
15.900 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, teł. 
0604/25-21-53
OPEL ASTRA, 1993 r., 116 tys. km, 1600 ccm, wtrysk bez wy
padku, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. reflektory, RM ory
ginał, 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, benzyna, 
bordowy, wspomaganie, szyberdach, 4-drzwiowy, w kraju od 
miesiąca, stan. idealny, radio, • 15.300 zł. Syców, tel. 
062/785-35-30.0606/37-88-48
OPEL ASTRA KOMBI. 1993 r„ 114 tys. km, 1700 ccm,.diesel, 
biały, relingi dachowe, wspomaganie, dzielona tylna kanapa, 
centr. zamek, szyberdach, RO, - 16.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0608/67-08-26
OPEL ASTRA, 1993 r., 135 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, RO, serwo, szyberdach - 3.400 DEM + cło ok. 2.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/646-38-10, 0604/81-51-93 
OPEL ASTRA, 1993 r„ 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wi
śniowy metalic, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, szyberdach, 
nowe opony, stan b. dobry, - 15.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/645-14-68 wieczorem
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r.. 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, RM z RDS, immobilizer, el. reg. reflektory 
sprowadzony w całości, stan b. dobry, -15.600 zł. Legnica, tel. 
076/856-57-91,0602/78-96-61
OPEL ASTRA, 1993 r., 1400 ccm, biały, stan b. dobry, • 12.200 
zł. Leszno, tel. 0601/05-81-98
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r„ 153 tys. km, 1700 dcm, diesel, 
biały, wspomaganie, sprowadzony w całości, - 14.000 zl lub 
zamienię na Opla Vectrę, Forda Escorta. Leszno, tel. 
065/526-34-39
OPEL ASTRA, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, • 16.000
zl. Lubań. tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r.. 130 tys. km. 1400 ccm relingi
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OPEL ASCONA, 1985 r., 1600 ccm. benzyna, beżowy, stan do
bry, na zachodnich tablicach - 2.000 zl. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-44-41, 0606/41-49-67 (k00084)
OPEL ASCONA GT SPORT, 1985O 10 tys. km, 1600 ccm, 90 
KM. ciemnografitowy metalic, sedan, 2-drzwiowy, stan b. do
bry, szyberdach, przyciemniane szyby, kubełkowe fotele, alum. 
felgi 7Jx15, RO JVC + 8 głośników, - 6.500 zl. Wrocław, teł. 
0603/57-12-01
OPEL ASCONA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, inst. gaz., grana
towy metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, szyberdach, po remoncie, 
silnika, nowe amortyzatory, - 6.100 zł lub zamienię na tańszy. 
Kamienna Góra, tel. 0604/24-09-72 
OPEL ASCONA, 1986/87 r„ 1300 ccm. biały, 5-drzwiowy, hatch- 
back, bez wypadku, zadbany, na zachodnich tablicach -1.200 
zł. Zielona Góra, tel. 068/385-57-73, 0601/76-56-97 
OPEL ASCONA, 1986/96 r., 190 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, szyberdach, inst. gazowa (81/100 
km), alum. felgi + 4 dodatkowe, dodatkowo skrzynia b. (5) - do 
remontu, - 5.000 zł. Rząsiny, tel. 075/784-40-83,0608/16-68-66 
OPEL ASCONA GT, 1988 t., 2000 ccm, wtrysk, czerwony,
4-drzwiowy, 5-biegowy, na zachodnich tablicach, - 2.100 zł. Wro
cław, tel. 0605/40-30-03
OPEL ASCONA SEDAN, 1988 r„ 160 tys. km. 1800 ccm. czer
wony, alarm, stan dobry, • 5.700 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05,0601/70-50-71
OPEL ASTRA. 1991 r., 44 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 2-drzwiowy, -11.500 zł. Dłoń, tel. 065/547-77-36 
OPEL ASTRA, 1991 r., 178 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grana
towy metalic, bez wypadku, kupiony w 1993 r., alarm, oznako
wany, el. reg. reflektory, reguł, pasy, -12.800 zł. Wałbrzych, tel. 
0608/67-14-74
OPEL ASTRA KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, biały, relingi dachowe, wspomaganie, szyberdach, centr. 
zamek, hak, halogeny, zderzaki w kolorze nadwozia - 3.300 
DEM. Zgorzelec, tel. 0602/29-57-46 
OPEL ASTRA, 1991/92 r., 121 tys. km, 1400 ccm, bordowy, 
szyberdach, sprowadzony w całości po nowych zasadach (prze
gląd, tłumaczone dokumenty), w kraju od miesiąca, bez wy
padku, -12.300 zł. Leszno, tel. 0607/60-52-36 
OPEL ASTRA KOMBI, 1991/92 r., 1400 ccm, biały, relingi da
chowe, radio, hak, centr. zamek, sprowadzony w całości, •
13.200 zł. Pogorzela, tel. 0504/81-34-99 
OPEL ASTRA, 1991/92 r., 138 tys. km, 48OO ccm; benzyna, 
błękitny metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, we
lurowa tapicerka, bez wypadku, el. wysuwana antena, radio z 
RDS, po przeglądzie, stan idealny, - 14.250 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0605/61-79-12 
OPEL ASTRA, 1991/92 r., 1400 ccm, czerwony, szyberdach, 
zabezp. przed kradzieżą, RM, • 11.500 żl. Żary, tel. 
068/363-80-27
OPEL ASTRA, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, RM, bez wypadku •
11.500 zł. Kłodzko, tel. 0608/08-07-65 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, relingi dachowe, roleta, szyberdach, wspomaganie, 
centr. zamek, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, w kraju od 
2 tygodni, • 14.700 zł. Kłodzko, tel. 074/647-23-79, 
0607/23-18-53
OPEL ASTRA KOMBJ, 1992 r., 1600 ccm. wtrysk, czerwony, 
wspomaganie, szyberdach, stan b. dobry, zadbany, • 13.600 zł 
(możliwe raty) łub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 1700 ccm, niebie

jący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 065/546-47-49, 
0606/51-38-01
OPEL ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, centr. za
mek, 5-drżwiowy, wspomaganie. Rawicz, tel. 0604/58-61-65 
OPEL ASTRA, 1992 r., 104 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, szyberdach, blokada skrzyni biegów. Strzegom, tel. 
074/855-11-18
OPEL ASTRA, 1992 r., 129 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, atra
mentowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, centr. za
mek § pilot, alarm + 2 piloty, immobilizer fabr., sprowadzony w 
całości, kpi. dokumentacja, zderzaki w kolorze nadwozia, atrakc. 
wygląd, -13.300 zl. Wałbrzych, teł. 0607/74-06-53 
OPEL ASTRA, 1992 r., 1400 ccm, turkusowy metalic, centr. za
mek, 3-drzwioWy, zadbany, el. reg. reflektory, bez wypadku, w 
kraju od tygodnia, nowe opony i amortyzatory, -12.655 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-49-98
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy meta
lic, szyberdach, alum. felgi, roleta, relingi dachowe, alarm * pi
lot, centr. zamek, wspomaganie. RO, -12.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-88-28,0600/16-74-14
OPEL ASTRA, 1992 r., 95 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, immobilizer, szyberdach, el. reg. luster
ka, welur, radioodtwarzacz, - 12.800 zł. Zduny, tel. 
062/721-50-26
OPEL ASTRA KOMBI CLUB, 1992/93 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, kolor wiśniowy metalic, w kraju od miesiąca, oclony, 
zarejestrowany, bez wypadku, oryg. lakier i przebieg, I właści
ciel, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, wspomaganie, centr. 
zamek, oryg. RO + głośniki, el. reg. reflektory, roleta, relingi 
dachowe, serwisowany, bez korozji, - 14.700 zł (możliwe raty 
lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
OPEL ASTRA GL, 1992/93 r., 92 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
fioletowy, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, bez wy- 
padku, oryg. lakier, książka serwisowa, I właściciel, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, oryg. RO + głośniki, el. reg. reflektory, garażo
wany, serwisowany, bez korozji, stan idealny, -13.900 zł (moż
liwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76. 
OPEL ASTRA SEDAN, 1992/93 r., 102 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, bordowy, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, 
bez wypadku, oryg. lakier i przebieg, 4-drzwiowy, 5-biegowy, 
wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, RO + głośni
ki, el. reg. reflektory, garażowany, serwisowany, bez korozji, stan 
idealny, -14.700 zł (możliwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, 
tel. 0606/23-66-76
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, bez wypadku, -12.900 
zl lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 076/854-57-13, 
0602/38-55-22
OPEL ASTRA KOMBI. 1992/93 r., 155 tys. km, 1400 ccm, biały, 
składak, alum. felgi, alarm, centr. zamek, RO, 6 głośników, ro
leta, siatka, hak, • 10.000 zł. Lubin, tel. 0601/72-34-13 
OPEL ASTRA. 1992/93 r., 116 tys. km, 1700 ccm. diesel, bor
dowy metalic, bez wypadku, kpi. dokumentacja, sprowadzony 
w całości w 2000 r, el. reg. szyberdach, el. reg. reflektory, RM, 
cena -13.800 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento. Fiata 126p. 
Lubnów, tel. 074/819-90-62,0600/81-45-48 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 1600 ccm, czerwony, ospoilerowa- 

: ny, ciemne szyby, sportowa kierownica, w kraju od 6 miesięcy, 
• 13.300 zł. Lubomierz, teł. 0502/04-17-91 
OPEL ASTRA. 1992/93 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
błękitny metalic. ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach,
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dachowe, radio, sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 15.300 
zł lub zamienię na inny.. Leszno, tel. 0609/27-12-31 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r„ 98 tys. km, 1400 ccm, biały, ka
talizator, 5-drzwiowy, • 14.600 zl. Lubin, tel. 076/844-35-22 
OPEL ASTRA, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk, czarny metalic,
2-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach - 3.400 DEM + cło. 
Lubsko, tel. 068/371-81-86
OPEL ASTRA. 1993 r., 77 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, RO Blaupunkt + 4 głośniki, el. reg. reflektory, 
komplet opon zimowych, zadbany, kpi. dokumentacja, -13.500 
zl. Lwówek Śląski, teł. 075/782-50-28 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r„ 140 tys. km, t600 ccm, wtrysk, 
ciemnoniebieski, centralny zamek, alarm, radioodtwarzacz Blau
punkt, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, roleta bagażni
ka, bez wypadku, zadbany, stan b. dobry, garażowany, -14.500 
zł. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 076/818-91-74 
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r„ 93 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, zde
rzaki i lusterka w kol. nadwozia, welurowa tapicerka, zadbany, 
dzielona tylna kanapa, podłokietnik, - 14.700 zł. Wrocław, tel. 
0503/78-82-02
OPEL ASTRA GSi, 1993 r., 96 tys. km, 1800 ccm, 16V DOHC, 
perłowogranatowy, 135 KM, komputer, ABS, aluminiowe felgi, 
serwo. centralny zamek, poduszka pow., kubełkowe fotele, 
ospoilerowany, I właściciel w kraju, stan techn. b. dobry, -17.700 
zł. Wrocław, tel. 071/336-22-38,0604/32-55-87 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1400 ccm, bordo
wy, • 11.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-23-98 
OPEL ASTRA, 1993 r., 112 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wi
śniowy metalic, sedan, wspomaganie, szyberdach, RM, centr, 
zamek, atrakc. wygląd. -15.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-13-04 
OPEL ASTRA, 1993 r., 103 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, grafito
wy metalic, bez wypadku, centr. zamek, szyberdach, el. reg. 
reflektory, napinacze pasów, 5-drzwiowy, RO, zadbany, w kraju 
od 4 dni, oclony, stan b. dobry, - 13.900 z ł, kup. zwoln. z opł. 
skarbowej. Żary, tel. 068/470-18-12,0503/03-40-92 
OPEL ASTRA KOMBI. 1993/94 r., 170 tys. km, 1700 ccm, per
łowoniebieski metalic, TDi, RM, serwo, relingi dachowe, centr. 
zamek, zielone szyby, reguł, fotele, obrotomierz, welurowa ta
picerka, książka serwisowa, sprowadzony 05.2001 r., bez wy
padku, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan idealny, -17.700 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75,0608/10-08-32 
OPEL ASTRA SEDAN, 1993/94 r., 110 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, bordowy, 5-biegowy, kupiony w salonie, -13.900 zł. Pacz
ków. tel. 077/431-71-10,0608/03-4943 
OPEL ASTRA, 1993/94 r„ 151 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, per- 
łowobordowy metalic, sprowadzony w całości, książka serwi
sowa, bez wypadku, w kraju od 6 miesięcy, zadbany, 5-biego
wy, szyberdach, zadbane wnętrze, możliwe raty, • 14.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/37247-88
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 100 tys. km. 1600 ccmi Si, zie
lony metalic, 100 KM, ABS, wspomaganie, alum. felgi, roleta, 
relingi dachowe, radio, immobilizer, szyberdach, poduszka pow., 
centr. zamek, stan idealny, • 19.300 zł. Jasień, tel. 068/371 -07-30 
OPEL ASTRA, 1994 r„ 1600 ccm, wtrysk, czerwony, centr. za
mek, wspomaganie, stan b. dobry, • 13.900 zl lub zamienię. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
O  OPEL ASTRA GSI, 1994 r., niebieski metalic, 

wspomaganie, centr. zamek, • 15.900 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/7949-88 87024341
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OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 160 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
czarny, bogate wyposażenie, - 20.500 zł. Jedlina Zdrój, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0606/36-01-64 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r„ 130 tys. km, 1400 ccm radio, 
relingi dachowe, stan b. dobry, sprow. w całości, • 15.300 zł. 
Leszno, tel. 0609/27-12-31
OPEL ASTRA, 1994 r., 86 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie. 5-drzwiowy, 
RM. alum. felgi 15*. el. reg. reflektory, garażowany, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, -19.500 zł. Lubin, tel. 076/842-54-19 
OPEL ASTRA KOMBI. 1994 r„ 135 tys. km. 1700 ccm. TDi, 
czerwony, książka serwisowa, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, centr. zamek, szyberdach, relingi dachowe, roleta, el. otw. 
szyby, stan idealny, do sprowadzenia z Niemiec - 5.000 DEM + 
cło. Lwówek Śl., tel. 0601/17-8845, 0606/60-16-70 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 155 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, alum. felgi Borbet, relingi, oklejone szyby, el. otw. szyby, 
RO, dzielona tylna kanapa, - 19.200 zl. Szprotawa, tel. 
0603/33-12-68,0601/88-21-69
OPEL ASTRA, 1994 r.,-91 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drzwio
wy, szyberdach, zadbane wnętrze, sprowadzony w całości, fak
tura VAT, - 15=000 zł. Świdnica, tel. 0604/93-87-75 
OPEL ASTRA, 1994 r., 89 tys. km, 1400 ccm. ciemnozielony 
metalic, poduszka powietrzna, szyberdach, alarm + pilot, do
datkowe światło .stop*, RM + głośniki, napinacze pasów, dzie
lona tylna kanapa, reguł, fotel kierowcy, welurowa tapicerka, 
stan b. dobry, -16.100 zł. Wrocław, tel. 0501/84-81-52 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 90 tys. km, 1700 ccm. TDI. czer
wony, wspomaganie, centr. zamek, alarm, szyberdach, pod. po
wietrzna, radio, książka serwisowa, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, profilowane siedzenia, silnik Isuzu, - 22.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-89 *
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały,- el. reg. reflektory, napinacze pasów, RO Blaupunkt, zde
rzaki w kolorze nadwozia, garażowany, stan idealny, -16.500 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-26-63
OPEL ASTRA SI, 1994 r., 118 tys. km, 1600 ccm, fioletowy me
talic, klimatyzacja, poduszka pow., el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, centr. zamek, RM, kubełkowe fotele, stan idealny, -
17.600 zł.'Żary, tel. 068/363-64-17, 0602/75-27-17 
O  OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r., 119 tys. km, 1700 

ccm, TDi, biały, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach, relingi 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. Now ogrodziec, tel. 075/731-69-57, 
0609/29-02-07 84016291

OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r., 103 tys. km. 1700 ccm, TDi, 
biały, szyberdach, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, nie zare
jestrowany w kraju, sprowadzonyz Niemiec, bez wypadku, stan 
idealny, -19.500 zł. Bralin, tel. 062/781-27-56 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r.. 1600 ccm, niebieski metalic, 
w kraju od tygodnia, centr. zamek, relingi dachowe, welurowa 
tapicerka, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, stan b. dobry, •
18.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -98-86, 0501/57-37-99 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r„ 135 tys. km, 1700 ccm, TDI, 
biały, silnik Isuzu, 82 KM, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., 
centr. zamek, RO + 6 głośników, el. otw. szyby, kpi. dokumen
tacja, immobilizer, b. ekonomiczny, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, stan idealny, - 19.800 zł. Nysa, tel. 077/431 -00-85, 
0606/34-90-54
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r„ 120 tys. km, 1700 ccm. Is u 
z u , biały, J właściciel w Polsce, ABS, relingi dachowe, szyber
dach, poduszka pow., wspomaganie kier., reg. światła, roleta, 
hak, RM, zadbany, silnik Isuzu, pełna dokumentacja, • 18.000 
zł. Oborniki śląskie, teł. 071/310-27-06 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r„ 86 tys. km, 1600 ccm, czamy 
metalic, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, wspomaga
nie kier., szyberdach, halogeny, welurowa tapicerka, RM Blau
punkt, roleta, dzielona tylna kanapa, relingi dachowe, napina
cze pasów, II właściciel, stan idealny, -19.300 zł. Świdnica, tel. 
074/852-95-72,0603/33-56-83
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/96 r„ 134 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D, biały, RM, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., immobilizer, 
relingi dachowe, -19.700 zł lub zamienię na tańszy • do 10.000 
zł. Wrocław, teł. 071/347-86-77 
OPEL ASTRA. 1995 r., 47 tys. km, 1600 ccm, 16V, ECOTEC, 
bordowy, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, 
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 KOMBI, 1995 r., 106 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
biały, el. otw. szyby, centr. zamek, • 23.000 zł. Gałązki Wielkie, 
tel. 062/76240-15
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r„ 80 tys. km. 1400 ccm, benzyna, 
biały, relingi dachowe, nie eksploatowany w kraju, stan b. do- 
bry, -16.300 zl. Gryfów.ŚI., tel. 075/781-38-50.0602/70-18-39 
OPEL ASTRA, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, szyberdach, wspomaganie, 
centr. zamek, el. reg. reflektory, podłokietnik, lusterka i zderza
ki w kolorze nadwozia, RO * CD + 6 głośników, alum. felgi 15*, 
garażowany, I właściciel w kraju, bez wypadku, zadbany, stan 
idealny, - 22.600 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/3.16-62-15, 
0606/27-86-96
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 132 tys. km. 1700 ccm, niebie
ski metalic, TDi, poduszka pow., relingi dachowe, wspomaga
nie, el. otw. szyby, stan b. dobry, do wymiany, - 21.400 zł. Sy
ców, tel. 062/785-94-95, 0604/27-78-61 
OPEL ASTRA GLS, 1995 r., 1400 .ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy metalic, kupiony w salonie, klimatyzacja, poduszka pow., 
immobilizer, blok. skrzyni biegów, centr. zamek, alarm, dzielo
na tylna kanapa, RM, garażowany, stan b. dobry - 20.500 zl. 
Wrocław, teł. 071/346-61-67
OPEL ASTRA KOMBI. 1995 r.. 112 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
biały, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, szyberdach, RM 
Blaupunkt, książka serwisowa, 2 tyg. w kraju, oclony, po prze
glądzie, stan idealny -19.800 zł. Wrocław, tel. 071/351-8343 
OPEL ASTRA, 1995 r., 1400 ccm, biały, kupiony w salonie, książ
ka serwisowa, alarm, pod. powietrzna, centr. zamek, RO, •
17.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-9542, 0601/19-83-20
O  OPEL ASTRA, 1995 r., 1600 ccm, fioletowy meta

lic, 5-drzwjowy, 5-biegowy, wspomaganie, •
17.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/7949-88 87024171

OPEL ASTRA, 1995 r., 80 tys. km, 1400 ccm, bordowy metalic, 
3-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki powietrzne, 
szyberdach, • 17.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/83142-70 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1600 ccm, biały, 
bez wypadku, tydzień w Polsce, udokum. pochodzenie, stan 
idealny. 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, RO, 
szyberdach, relingi, roleta, ważny przegląd, -18.500 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-00-51
OPEL ASTRA, 1995 r., 60 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drzwio
wy, w kraju od 4 m-cy, stan idealny, • 15.400 zł. Grodków, tel. 
077/415-90-17
OPEL ASTRA KOMBI. 1995 r„ 159 tys. km, 1700 ccm, TDI, 
biały, RO, relingi, nie eksploatowany w Polsce, ciemne szyby, -
21.000 zł. Legnica, tel. 076/862-97-09 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r„ 68 tys. km. 1600 ccm, ECO
TEC, niebieski metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. 
zamek, roleta, relingi dachowe. RM, • 18.300 zł. Legnica, tel. 
076/862-03-91,0605/63-27-78
OPEL ASTRA. 1995 r.. 110 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 

: I właściciel, centr. zamek, welurowa tapicerka, szyberdach, 
5-drzwiowy, immobilizer, wspomaganie, poduszka powietrzna, 
alarm, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, • 16.800 zl. Lipniki, 
tel. 077/431-21-79, 0606/12-83-05 
OPEL ASTRA KOMBI. 1995 r., 100 tys. km, 1400 ccm, perto
wografitowy metalic, reg. fotel kierowcy, wspomaganie, immo
bilizer, centr. zamek, relingi dachowe, roleta, 4 zagłówki, 2 pod. 
powietrzne, welurowa tapicerka, hak, - 19.500 zł. Namysłów, 
tel. 077/419-58-37,0604/29-21-37
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B A R D Z O  K O R Z Y S T N E  
O P R O C E N T O  W A N IĘ
- okres spłaty do 9 lat
*  szybką i fachowa obsługa
-  rozliczenia złotówkowe 
-korzyści podatkowe
-proste procedury zawarcia umowy

C h c e s z  d o w ie d z ie ć  s ię  w ię c e j  

Z A D Z W O Ń !
OPOLE 077/454-64-08 >OZNAŃ ' 061/852-76-32
BOGATYNIA 075/773-30-30 . \  853-34-09
ŻIELONA GÓRA 068/322-10-64 . GLIWICE 032/777-53-17

\  JELENIA GÓRA 075/642-49-34 KATOWICE 032/253-52-09
ŻARY 068/363-64-22 WARSZAWA 022/620-52-42
KALISZ 062/757-52-33 693-79-61
LESZNO 065/529-28-41 LEGNICA 076/866-04-26

I OP010500

OPEL
Car Center
autoryzowany dea ler

Oferta samochodów używanych tel. 351 03 72 
szczegółowy opis + zdjęcia: www.carcenter.aratka.pl:

- SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW 
NOWYCH I UŻYWANYCH
- SPRZEDAŻ ORYGINALNYCH 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH
- SERWIS GWARANCYJNY 
I POGWARANCYJNY 
-O G U M IE N IE -  e r w i s  I s p r z e d a ż

Opel Corsa 1,4 
Opel Corsa 1,2 
Opel Astra I11,4 S 
Opel Astra Cl. 1,6 S 
Opel Astra 1,4 S 
Opel Astra 1,8 HB 
Opel Astra 1,4 S 
Opel Omega B 2,5TD 
Polonez Caro 1,6 
VW Golf 1,8 GAZ
Przyjmujem y sai

1996 
2000 
2000 
2000
1995 
1992 
1994
1996 
1994

niebieski
zielony
srebmy
srebrny
szampański
niebieski met.

- b ó M K T ^ ^ i 1

W roc ław

19.500 zł
38.900 zł
42.900 zł
38.000 zł
20.000 zł
14.500 zł

* 0 0  zł 
6.000 zl
P z ł

ul. M u ch ob orśK a^ M te l. 071/ 3 5 8  59  00
filia ul. L e g n ick a  62 te l. 071/ 351 03  72

C h c e s z  z o b a c z y ć  w i ę c e j  -  p r z y j d ź !

OPEL ASTRA SEDAN, 1995 r„ 75 tys. km, 1400 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, kupiony w salonie, garażowany, książka ser
wisowa, cenlr. zamek, alarm + pilot, Mul-T-Lock, RM, podusz
ka pow., dzielona tylna kanapa, po przeglądzie, stan b. dobry, - 
17.600 zł. Paczków, tel. 077/431-73-47, 0604/94-51-32 
OPEL ASTRA, 1995 r., 129 tys. km, 1700 ccm, turbo D, grana
towy metalic, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, 
szyberdach, RO, 5-drzwiowy, w Polsce od bm., bez wypadku, 
udokum. pochodzenie, stan b. dobry, - 20.500 fi. Sobótka, tel. 
0602/55-43-77
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 86 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel w kraju, sprowadzony w całości w 06.2000 
r., ABS, wspom. kierownicy, centralny zamek, poduszka po
wietrzna, immobilizer, szyberdach, relingi dachowe, oszczęd
ny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 21.200 zł lub za
mienię na Fiata 126p, Poloneza. Wałbrzych, tel. 074/665-23-36, 
0608/57-73-74
OPEL ASTRA KOMBI, 1995/96 r., 149 tys. km, turbo D, niebie
ski metalic, bez wypadku, tydzień w kraju, 2 pod. powietrzne, 
serwo. centr. zamek, relingi dachowe, halogeny, kpi. kół zimo
wych, radio, welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 22.500 zł. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-74-48, 0501/31-49-31 
OPEL ASTRA KOMBL 1995/96 r., 86 tys. km, 1700 ccm, czer
wony, TDi, sprowadzony w całości na kołach, 2 pod. powietrz
ne, ABS, wspomaganie, szyberdach, el. ótw. szyby, centr. za
mek, relingi dachowe, roleta, atermiczne szyby, kpi. dokumen
tacja, stan idealny, - 22.400 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
OPEL ASTRA CABRIO, 1995/96 r„ 70 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna. ciemnozielony metalic, el. otw. szyby i szyberdach, el. 
reg. lusterka, wspom. kierownicy/centralny zamek, alum. felgi, 
RO z RDS, kubełkowe fotele, alarm, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, - 25.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61,0606/48-30-41 
OPEL ASTRA SEDAN, 1995/96 r., 57 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, 2 pod. powietrzne, szyberdach, RM, centr. zamek, 
wspomaganie, serwisowany, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-38-45,349-11-27
OPEL ASTRA, 1995/96 r., 80 tys. km, 1600 ccm. benzyna, fio
letowy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, serwo, 
el. otw. szyby, stan idealny, • 25.800 zł. Wrocław, tel.

^71/313-49-99,0605/40-31-38
W OPEL ASTRA KOMBI. 1996 r., 1600 ccm, 16V, Ecotec, czerwo

ny, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyberdach, relingi da
chowe, - 21.500 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17 
OPEL ASTRA, 1996 r., 56 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, benzyna, 
zielony metalic, zderzaki i lusterka w kolorze ifadwozia, 
hatch-back, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO Philips |  6 głośników, 
el. wys. antena, klimatyzacja, wspomaganie, filtr pyłowy, obro
tomierz, reguł, fotel kierowcy, 4 zagłówki, immobilizer, alarm + 
pilot, centr. zamek, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-67-40 po 
godz. 17
O  OPEL ASTRA, 1996 r., 76 tys. km, 1400 ccm, MPI, 

82 KM, bordowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
poduszka pow., blokada skrzyni biegów, immo* 
bilizer, zagłówki tylne, garażowany, bez wypad* 
ku, kupiony w salonie, faktury, zapasowe kluczy* 
ki, stan b. dobry, po przeglądzie, - 21.000 zł. Le* 
gnica, tel. 0606/95-08-98 84016661

O  OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 1400 ccm, chabro
wy metalic, kupiony w salonie w Polsce, serwi* 
sowany, I właściciel, poduszka pow., relingi da* 
chowe, roleta, centr. zamek, immobilizer, alarm, 
welurowa tapicerka, stan idealny, • 22.900 zł. „AU* 
TO-PLUS", Wałbrzych, tel. 074/666*60*50, 
0601/85*15*55 01030431

OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 20 tys. km,' 1600 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, centr. zamek, szyberdach, serwo, 4 zagłówki, 
welurowa tapicerka, radio, relingi dachowe, mało eksploatowa
ny. - 23.000 zł lub zamienię na Ford Transit, po 95 r. lub mniej
szy diesel. Bogatynia, tel. 075/773-83-78 
OPEL ASTRA, 1996 r., 59 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony 
metalic, sedan, immobilizer, poduszka powietrzna, RO, centralny 
zamek z pilotem, - 22.500 zł. Kalisz, tel. 062/752-81-19 
OPEL ASTRA KOMBI, 1996.r., 1400 ccm, Eco, 90 KM, biały, I 
właściciel, garażowany, alum./felgi, welurowa tapicerka, ABS, 
Zadbany, kierowca niepalący, oryginalny RO + głośniki, - 27.000 
zl. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-33-84, 817-38-84 
OPEL ASTRA SĆDAN, 1996 r.. 80 tys. km, 1400 ccm, MPI, 
wtrysk, zielony metalic, 82 KM, kupiony w salonie, I właściciel, 
ABS, poduszka powietrzna, centr. zamek, obrotomierz, halo
geny, RO, oznakowany, alarm * pilot, dzielona tylna kanapa,, 
bez wypadku, garażowany, stan b. dobry, • 23.500 zł. Legnica, 
tel. 076/850-62-64,0606/13-93-48 
OPEL ASTRA. 1996 r., 63 tys. km, 1700 ccm, TDS cenlr. za
mek, el. otw. szyby, alum. felgi, wspomaganie kier., poduszka 
pow., welurowa tapicerka, fabryczny RO, dzielona tylna kana
pa, el. reg. lusterka, immobilizer, • 24.500 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
062/733-80-52,0602/70-15-45
OPEL ASTRA, 1996 r., 78 tys. km, 1700 ccm, turbo D, bordowy, 
el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, spro
wadzony w całości, nie zarejestrowany w kraju, - 22.500 zł. Świd
nica, tel. 074/843-48-68, 0608/09-35-59 
OPEL ASTRA, 1996 r., 68 tys. km, 1600 ccm, benzyna, atra
mentowy metalic, alum. felgi, klimatyzacja, halogeny, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, obrotomierz, RO z RDS, centralny zamek, alarm, 
wspom. kierownicy, dzielone tylne siedzenia, pokrowce, zadba
ny, I właściciel, w kraju od 1998 r, • 20.900 zł. Wałbrzych, teł.- 
074/848-12-93,0601/52-69-35
OPEL ASTRA, 1996/97 r., 70 tys. km, 1700 ccm, TDS, błękitny 
metalic, pod. powietrzna, el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie, immobilizer, - 23.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-37-27 
OPEL ASTRA, 1996/97 r., 1400 ccm, 16V, czerwony, centr. za
mek, immobilizer, relingi dachowe, poduszka powietrzna, el. ze
garek, wskaźnik temp. powietrza, alarm, el. reg. reflektory przed
nie, .zadbany, stan b. dobry, • 23.000 zł lub zamienię na Fiata 

*Punto, 1300 ccm lub 1100 ccm. Wałbrzych, tel. 074/848-25-50 
OPEL ASTRA KOMBI. 1996/97 r„ 63 tys! km, 1400 ccm, wtrysk,

czerwony, alarm, immobilizer, centr. zamek, poduszka pow, - 
21.000 zł. Wrocław, tel. 0601/49-42-35 
OPEL ASTRA KOMBI. 1996/97 r., 41 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, chabrowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, wspomaganie 
kier., relingi dachowe, listwy boczne, dzielona tylna kanapa, re
gulowane przednie fotele, komputer, garażowany, pełna doku
mentacja, atrakcyjny wygląd, - 24.600 zł lub zamienię na tań
szy. Wschowa, teł. 065/540-42-17 
OPEL ASTRA KOMBI. 1996/97 r„ 45 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, 2 poduszki pow., ABS, napinacze pasów, re
lingi, roleta, wspomaganie kier., szyberdach, dzielona tylna ka
napa, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, halogeny, centr. 
zamek, sprowadzony z Niemiec, - 23.900 2ł. Zielona Góra, tel. 
068/359-49-62
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 67 tys. km. 1600 ccm. 16V, zloty 
metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, ABS, 
el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, radio, • 26.400 zł. Laso- 
cice, gm. Święciechowa, tel. 065/533-83-85 
OPEL ASTRA GL, 1997 r., 1600 ccm, zloty metalic, kpi. doku
mentacja, inst. gazowa, wspomaganie, ABS, welurowa tapicer
ka, poduszka pow., kubełkowe fotele, halogeny, RM Blaupunkt, 
alum. felgi, stan techn. b. dobry, • 20.900 zl. Legnica, tel. 
076/854-78-08,0602/36-07-03
OPEL ASTRA SEDAN. 1997 r.. 42 tys. km. 1600 ccm. 16V, ECO
TEC, granatowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, poduszka pow., RO, - 24.300 
zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-89-15, 0602/88-51-44 
OPEL ASTRA TDI, 1997 r., 75 tys. km, 1700 ccm, złoty metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, poduszka pow., welurowa tapicer
ka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, dzielona tylna kanapa. • 
26.500 zł. Rawicz, tel. 0604/96-73-82 
O  OPEL ASTRA, 1997 r., 46 tys. km, kolor szam

pański metalic, I właściciel, garażowany, - 22.000 
zł. Wrocław, tel. 071/341-99-19 80011131 

OPEL ASTRA, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, ABS, centralny zamek, wspomaga
nie kier.,-el. otwierany dach, poduszki pow., el. reg. reflektory, 
radio, stan b. dobry, - 23.333 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-17-37
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 60 tys. km, 1700 ccm, TDI ABS, 
el. otw. szyberdach, sprowadzony w całości, kpi. dokumenta
cja, zdjęcia do wglądu, I właściciel, • 28.500 zł. Czernica, tel. 
071/318-06-96,0602/67-64-71
OPEL ASTRA, 1997 r» 135 tys. km, biały, serwisowany, alarm, 
centralny zamek, radio, opony zimowe, II właściciel, kupiony w 
salonie, - 20.000 zl. Jelenia Góra, tel. 0607/59-20-72 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 55 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, sprowadzony z Nie
miec, • 26.200 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-00-13 po godz. 17 
OPEL ASTRA i, 1997 r.,43 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, granato
wy, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, szy
berdach, centr. zamek, RM, kpi. dokumentacja, - 24.200 zl. Le
gnica, tel. 0601/8447-45 \
OPEL ASTRA CLASSIC, 1997 r., 68 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, niebieski metalic, alarm, kupiony w salonie, - 21.500 zł. 
Lćszno, tel. 0603/98-08-34
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 76 tys. km,. 1700 ccm, turbo D, 
butelkowozielony metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., im
mobilizer, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i podgrze
wane, poduszka pow, • 27.500 zł. Leszno, tel. 065/520-89-03, 
0603/54-86-98
OPEL ASTRA SEDAN, 1997 r., 36 tys. km. 1400 ccm, benzyna, 
złoty metalic, poduszka pow., wspomaganie, ćentr. zamek, im
mobilizer, termometr zewn., halogeny, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, udokum. przebieg, w kraju od 2 mies, - 22.700 
zl. Oleśnica, tel. 071/398-55-65, 0603/88-88-90 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997,r., 64 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
zielony metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaga
nie kier., obrotomierz, immobilizer, RO, roleta, relingi, hak, - 
23.600 zł. Ostrów Wlkp.-, tel. 062/738-36-97 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 56 tys. km, 1700 ccm.łUrbo D, 
zielony metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, im
mobilizer, szyberdach, relingi, - 27.500 zł. Sośnie, tel. 
062/739-10-90.0602/34-51-74
OPEL ASTRA, 1997 r., 60 tys. km, 1400 ccm, wttysk ABS, 2 
pod. powietrzne, el. otw. szyberdach, halogeny, serwo, alum. 
felgi. - 23.000 zł: Trzebnica, tel. 071/31243-09 
OPEL ASTRA. 1997 r;, 62 tys. km, 1400 ccm. 16V, biały, kupio
ny w salonie, ABS, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, centr. 
zamek, wspomaganie, halogeny, alarm, oznakowany, faktura 
zakupu, serwisowany, kpi. opon zimowych, - 23.000 zł lub za
mienię na mniejszy. Wołów, tel. 071/389-40-06 po godz. 17, 
0604/12-48-71
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r„ 90 tys. km, 1400 ccm, Ecotec, 
wiśniowy metalic, instal. gazowa, z salonu w Polsce, ABS, pod. 
powietrzna, wspomaganie, centr. zamek, alarm, blokada, relin
gi, dzielona kanapa, 4 zagłówki, 2 kpi. kół, RO, - 24.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/34240-95
OPEL ASTRA, 1997 r., 37 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, 
RM, 2 poduszki pow., napinacze pasów, el. szyberdach, RM 
oryginalne, 5-drzwiowy, • 23.000 zł. Wschowa, tel. 
0601/59-58-64
OPEL ASTRA CABRIO. 1997/98 r., 47 tys. km, 1600 ccm, czar
ny, wszystkie el. dodatki, ABS, wspomaganie, halogeny, I reje
stracja w 1998 r., w kraju od miesiąca, • 29.800 zł. Chojnów, tel. 
076/818-78-18,0607/05-07-75
OPEL ASTRA KOMBI, 1997/98 r., 88 tys. km, 1600 ccm. i, 16V, 
ecotec, biały, wspomaganie kier., ABS, klimatyzacja, 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek, halogeny, el. reg. reflektory, RO Blau
punkt, 4 zagłówki, zestaw głośno mówiący, roleta * siatka dzia
łowa, dodatkowo 4 koła zimowe, - 27.700 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-9247 po godz. 18
OPEL ASTRA KOMBI, 1997/98 r., 54 tys. km, bordowy metalic,. 
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, ABS, klimatyzacja, 
poduszka powietrzna, alarm, • 23.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0604/82-66-07,338-2548
OPEL ASTRA SDX, 1997/98 r., 57 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
MPi, atramentowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. za
mek, wspomaganie, klimatyzacja, RM z RDS-em, nowe opony,

welurowa tapicerka, immobilizer, termometr, wszystkie el. do
datki, bfezWfltodku, halogeny, w kraju od 2 dni, sprowadzony z 
Niemiec, I stariźy właściciel, • 24.900 zł. Sobótka, tel. 
071/390-31-69 po godz. 18,0604/14-21-23 
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 II KOMBI, 1998 r., 1700 ccm. TD. granatowy. stan 
b. dobry, I właściciel w kraju, - 37.500 zł. Dobroszyce, tel. 
071/314-1749,0602/38-19-37
OPEL ASTRA II KOMBI. 1998 r, 34 tys. km. 1600 ccm, czerwo
ny, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, centr. zamek,.- 33.000 zł. Kępno, tel. 0600/15-34-48 
OPEL ASTRA II, 1998 r., 25 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy 
metalic, 4 pod. powietrzne, 4 el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, 
reg. kierownica, RO. wspomaganie, 4-drzwiowy, ABS, klimaty
zacja, welurowa tapicerka. • 35.000 zl lub zamienię na tańszy. 
Kobyla Góra. tel. 0603/62-31 -29 
OPEL ASTRA II. 1998 r., 47 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, 
5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyberdach, el. reg. luster
ka i reflektory, centr. zamek ♦ pilot, RM, blokada elektr. i me
chaniczna, zdjęcia, garażowany, zadbany, stan idealny, • 36.900 
zł. Lubin, tel. 076/844-66-77,0503/32-2243 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 48 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, ciemnozielony, ABS, RO, centr. zamek + pilot, immobilizer, 
4 pod. powietrzne, roleta, relingi, wspomaganie, alum. felgi, el. 
reg. reflektory, kpi. kół zimowych, stan b. dobry, - 33.500 zl. 
Łagiewniki, woj. wrocławskie, tel. 0602/39-93-98,071/393-97-96 
OPEL ASTRA, 1998 r., 22 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, immobilizer, poduszka pow., centralny zamek, 
alarm, ciemne szyby z atestem, zadbany, - 25.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-90-36, 0502/5042-31 
OPEL ASTRA II, 1998 r, 45 tys, km, 1600 ccm, beżowy meta
lic. klimatyzacja, 4 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, aluminio
we felgi, - 36.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-61-33 
OPEL ASTRA II, 199.8/99 r., 56 tys. km, 1800 ccm, 16V, fioleto
wy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, ABS, 
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., 50 tys. km, 1400 ccm, 16V 5-drzwio
wy. kupiony w salonie, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, blokada skrzyni biegów, alarm, bez wypadku, gara
żowany, - 39.500 zł lub zamienię na tańszy, bez wypadku. Na
mysłów, tel. 077/410-20-62 po godz. 15 *
OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r., 53 tys. km, 1700 ccm, ciemno
zielony, TDI, pełne wyposażenie oprócz skóry, sprowadzony w 
całości z Niemiec, - 42.500 zł. Sobótka, teł. 071/316-22-14, 
0601/78-23-69
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r., 23 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
Ecotec, granatowy, 4-drzwiowy, I właściciel, kupiony w salonie, 
centr. zamek, światła przeciwmgielne, wspomaganie, reguł, fo
tel kierowcy, RO, blokada skrzyni biegów, ciemne szyby, bez 
wypadku, • 34.000 zł. Wrocław, tel. 364-15-88 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r., 20 tys. km. 1400 ccm, biały, 
kupiony w salonie, garażowany, (właściciel, 2 pod. powietrzne, 
- 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-73-57 
OPEL ASTRA II KOMBI. 1999 r.,.13 tyś. km. 1600 ccm. 16V, 
pertowoczarny, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, alum. felgi, - 35.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, 
tel. 071/324-25-97
OPEL ASTRA II, 1999 r.r 23 tys. km, 1700 ccm, srebrny 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 SPORT. 1999/00 r., 20 tys. km. 2000 ccm. 
DTI, czarny metalic, 100 KM, ABS, klimatyzacja, CD, wyposa
żenie el., alum. felgi 16*. • 48.000 zł. Świdnica, tel. 
0604/09-25-86
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999/00 r„ 1400 ccm. 8V. granatowy, 
sedan, stan b. dobry, I właściciel, 2 pod. powietrzne, Immobili
zer w kluczyku, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, - 
26.000 zl. Wrocław, tel. 0605/54-30-34 
OPEL ASTRA II KOMBI, 2000 r., 15 tys. km, 1600 ccm, grana
towy, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. reg. lusterka i szyby, 
ABS, wspomaganie, relingi dachowe, RM, alum. felgi, centr. 
zamek, pilot, roleta (siatka), książka serwisowa, • 45.000 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-35-39
OPEL ASTRA II, 2000 r., 2000 ccm, TDI, srebrny, pełne wypo
sażenie, - 43.000 zl. Wieluń, tel. 043/843-30-57,0603/23-06-78 
OPEL CALIBRA, 1990 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 16V, niebie
ski metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, - 
14.300 zł. Wrocław, tel. 0601/2448-67.
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, granato
wy metalic, wspomaganie, ABS, el. reg. reflektory, el. otw. szy
berdach, el. reg. i podgrzewane lusterka, alum. felgi, RO, po 
przeglądzie, -15.900 zł. Zloty Stok, tel. 074/817-58-38 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 98 tys. km. 2000 ccm, 115 KM, czer
wony, w kraju od 5 mies., ABS, el. otw. szyberdach, el. reg. 
lusterka, po kompletnym przeglądzie, udokum. przebieg, alum. 
felgi, zadbany, lotka z światłem .stop", stan b. dobry, • 17.500 
zł. Wrocław, tel. 0603/03-60-16
OPEL CALIBRA, 1991 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 16V, czarny 
metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, stan 
idealny, -13.900 zł. Wrocław, tel. 0601/64-78-23 
OPEL CALIBRA, 1991 r.. 2000 ccm, 16V, biały, ABS. wspoma
ganie kier.. klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, szy
berdach, radio Sony, alum. felgi, 3 alarmy, 150 KM, • 18.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/376-30-05 
OPEL CALIBRA, 1991/92 r., 175 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 
el. reg. lusterka, el. szyberdach, RM Sony + 4 głośniki, sporto
wa kierownica, felgi 16“. tłumik Remus, kpi. kół zimowych, 
atrakc. wygląd, serwisowany, zadbany, garażowany, kpi. doku
mentacja, nakładki na pedały, • 17.500 zł. Wrocław, tel. 
071/364-74-93,0605/76-5745
OPEL CALIBRA, 1992 r„ 177 tys. km, 2000 ccm. 16V, turbo, 
czarny metalic, centr. zamek, wspomaganie, napęd 4x4,6-bie- 
gowy, 204 KM, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szy
berdach, komputer, ABS, RO, spoiler, kpi. dokumentacja, alarm, 
oznakowany, - 23.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-12-62, 
0601/79-98-15
OPEL CALIBRA, 1992 r., 133 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czer
wony, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, szyberdach, alum. 
felgi, centr. zamek, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, ga
rażowany, immobilizer, zadbany, • 17.000 zl. Legnica, tel. 
076/862-5041,0606/22-94-73
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, obniżony, duży 
tylny spoiler, alum. felgi, klimatyzacja, RO z RDS, sportowy 
układ wydechowy, ospoilerowany, el. reg. i podgrzewane luster
ka, alarm, centr. zamek, ABS, stan dobry, atrakc. wygląd, nowy 
akumulator, przegląd, • 19.000 zl lub zamienię na mniejszy. 
Walim, tel. 074/845-70-60 po godz. 18 
OPEL CALIBRA, 1993 r.,. 183 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, niebieski, ABS, SRR, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
automatic, wspomaganie, immobilizer, klimatyzacja, -17.700 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-37,0604/61-0242 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 132 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alum. felgi 17", sportowy układ wydechowy, stan ide
alny, kpi. dokumentacja, -21.7-00 zł lub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 0602/19-56-92
OPEL CALIBRA, 1993 r., 106 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czar
ny metalic, el. reg. lusterka, szyberdach, spoiler, ABS, wspo
maganie kier., sportowy ukł. wydechowy, alum. felgi, -19.100 
zł. Polkowice, tel. 076/847-9344, 0608/67-51-05 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 98 tys. km, 2000 ccm, kolor śliwkowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., napinacze pasów, 
el. otw. szyby i szyberdach, ei. reg. lusterka i podgrzewane, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, 
alum. 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, zielo
ny, stan b. dobry, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyza
cji, • 22.500 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
0606/33-73-68
OPEL CALIBRA. 1994 r., 97 tys. km, 2500 ccm, V6,24V, perfo- 
wozielony, po tuning Elle, ABS, 2 poduszki pow., klimatyzacja, 
pełne wyposażenie el., spoilery, reflektory soczewkowe, alum. 
felgi, TC, alarm, Immobilizer, maks. prędkość 250 km/h, I wła
ściciel, stan idealny, - 32.500 zl. Sobótka, tel. 0602/79-54-84 
OPEL CALIBRA, 1995 r., 122 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czar
ny metalic, ABS, RM, skórzana tapicerka, centr. zamek, gara
żowany, wspomaganie, el. reg. lusterka, alum. felgi, ospoilero

wany, komputer pokładowy, atrakcyjny wygląd, - 27.000 zł. Lesz
no, teł. 0601/57-13-91
OPEL COMMODORE, 1981 r., 2500 ccm, benzyna centr. za
mek, wspomaganie, welurowa tapicerka, alum. felgi, koła zi
mowe, hak - 3.200 zl. Polkowice, tel. 0604/90-56-14 
OPEL CORSA SEDAN, 1984 r„ 1200 ccm, OHC, biały, 3-drzwio
wy, halogeny, blokada zapłonu, radio Panasonic, nowy akumu
lator, dodatkoweświatło .stop’, zadbany, stan b. dobry, - 4.800 
zł. Mierzyce, gm. Wądroże Wlk., tel. 076/88742-74 
OPEL CORSA, 1985 r., 107 tys. km, 1000 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, stan dobry, nowe klocki ham. i amortyzatory, kpi. 
dokumentacja, tylna szyba ogrzewana, oszczędny, bez wypad
ku, bez korozji, RO, garażowany, zadbany, nie wymaga napraw, 
• 4.400 zł lub zamienię (w rozliczeniu może być Fiat 126p). Nysa, 
tel. 0603/99-51-84
OPEL CORSA, 1985 r., 92 tys. km. 1200 ccm, srebmy metalic. 
po tuningu, sportowe zawieszenie, wydech, kierownica, ciem
ne szyby, atrakc. wygląd, z urzędu celnego, stan b. dobry, - 
6.700 zl. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
OPEL CORSA, 1985/86 r., 1200 ccm, OHC, ciemnozielony me
talic, stan b. dobry, po remoncie blacharki i lakierowaniu, 
4-drzwiowy, szyberdach, alarm, - 4.500 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94,0607/48-86-73
OPEL CORSA SEDAN, 1985/91 r., 1200 ccm, OHC, srebmy 
metalic, składak, 5-biegowy, • 4.500 zł. Księginice, tel. 
076/840-83-88
OPEL CORSA, 1986 r., 150 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, bez wypadku, garażowany, zadbany, kpi. dokumen
tacja, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/326-91-63 
OPEL CORSA, 1986 r., 1200 ccm, benzyna, srebmy metalic, 
3-drzwiowy, na białych tablicach • 350 DEM. Zielona Góra, tel. 
0604/27-91-97
OPEL CORSA, 1988 r., 1000 ccm, benzyna, czarny, 5-drzwio
wy, alarm, garażowany, katalizator, bez korozji, przegląd do 
04.2002 r., nie wymaga napraw, stan b. dobry, • 7.200 zł. Bole
sławiec, tel. 075/735-14-55
OPEL CORSA, 1988 r., 140 tys. km, 1200 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, oryg. lakier, I właści
ciel, kpi. dokumentacja, garażowany, zadbany, części zamien
ne, stan b. dobry, - 6.800 zł. Głogów, tel. 0602/4240-50 
OPEL CORSA, 1988 r., 1300 ccm, czerwony, alum. felgi, nowe 
amortyzatory, kubełkowe fotele, kpi. dokumentacja, serwisowa
ny, nowy przegląd, stan b. dobry, - 7.000 zł. Paczków, teł. 
077/431-79-54,0608/08-85-77
OPEL CORSA SKŁADAK, 1988 r„ 140 tys. km, 1000 ccm, czer
wony, stan techn. dobry, sprowadzony w 1994 r., kpi. dokumen
tacja celna, • 7.000 zl. Radków, tel. 074/871-24-50 
OPEL CORSA, 1988 r„ 80 tys. km, 1500 ccm, diesel, czerwo
ny, - 7.000 zl. Wierzbno, tel. 062/733-10-64 
OPEL CORSA 1989 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, na białych tablicach, • 2.000 zł. Zgorzelec, tel. 0605/31-14-11 
OPEL CORSA, 1989/90 r., 1000 ccm, szary metalic, nowy aku
mulator, nowy układ wydechowy, RM, komplet opon zimowych. 
- 7.000 zł. Gubin. teł. 068/539-80-81 
OPEL CORSA GSi, 1990 r„ 140 tys. km, 1600 ccm, czarny me
talic, 108 KM, blokada skrzyni biegów, immobilizer, szyberdach. 
hak, nowe sprzęgło, gumy, nowy akumulator, garażowany, stan 
idealny, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 349-13-81,0503/06-25-56 
OPEL CORSA, 1990 r., 1400 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, stan 
idealny, na zachodnich tablicach • 1.150 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0600/54-93-56
OPEL CORSA GSI, 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, benzyna, kolor 
wiśniowy, sportowe zawieszenie i ukl. wydechowy, 5-biegowy, 
moc silnika 106 KM, szerokie felgi, opony o wym. 175/50/13, 
sprowadzony w całości w 12.2000 r., podlega I rejestracji w 
kraju, bez korozji, - 7.800 zł lub zamienię na inny, motocykl ja
poński. Wałbrzych, tel. 0600/69-98-60 
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 87024511

OPEL CORSA, 1991 r. 87 tys. km, 1200 ccm, szary, 3-drzwio
wy, RM, bez wypadku, kpi. dokumentacja. - 8.850 zl. Legnica, 
tel. 0601/844745
OPEL CORSA SEDAN. 1991 r., 160 tys. km, 1500 ccm. diesel, 
szary metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, alarm, ga
rażowany, zadbany, oszczędny, - 8.300 zł. Marcin Wiśniewski, 
56400 Oleśnica, ul. Na Podkowie 37 
OPEL CORSA, 1992 r., 1200 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, -10.500 zl (możliwe raty). 
Prusice, tel. 071/312-5341,071/312-6341
0  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 87024441

OPEL CORSA, 1992 r., 76 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, sprowadzony z Niemiec, I właściciel w kraju, bez wypad
ku, oryg. lakier, hak, model przejściowy, stan techn. b. dobry, - 
11.500 zl lub zamienię na Fiata 126p. Bolesławiec, tel. 
075/734-73-26
OPEL CORSA SWING, 1992 r„ 87 tys. km. 1200 ccm. benzy
na. srebrny metalic. do sprowadzenia z Niemiec, stan idealny, 
5-drzwiowy, aluminiowe felgi, - 9.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0602/63-01-69,0607/06-0744
OPEL CORSA. 1992 r., 65 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, srebmy 
metalic, RO + panel, 4-drzwiowy, el. otw. szyby, obrotomierz, 
kpi. dokumentacja, centr. zamek, - 11.900 zł. Wschowa, tel. 
065/540-21-64,0601/56-70-21
OPEL CORSA, 1992 r., 101 tys. km, 1200 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 2-drzwiowy, na białych tablicach • 1.200 DEM. Zgo
rzelec, tel. 0602/28-06-94
OPEL CORSA A, 1992/93 r., 120 tys. km, 1200 ccm. wtrysk, 
szary metalic, sprowadzony w całości w 02.2001 r., książka ser
wisowa, el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, radio, zadba
ny. stan b. dobry, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/362-19-38, 
0608/89-80-67
OPEL CORSA, 1992/93 r., 98 tys. km. 1500 ccm, diesel, czer
wony, katalizator, 5-biegowy, RO, nowe opony, garażowany, 
sprowadzony w całości, oszczędny, stan b. dobry, -12.800 zł 
lub zamienię. Żary, tel. 068/375-90-90 
OPEL CORSA CITY, 1993 r., 70 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, immobilizer, model przejściowy, bez uszkodzeń i 
korozji, książka serwisowa, zadbany, jasna tapicerka, garażo
wany, użytkowany przez pracownicę salonu Opiła w Niemczech, 
zdjęcia do wglądu, do sprowadzenia, cena z cłem, transpor
tem, .pod dom* - 9.000 zł kpi. dokument., stan idealny, do obej
rzenia przy granicy. Bolesławiec, tel. 0608/36-56-73 
OPEL CORSA, 1993 r., 72 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, oryginalny lakier, wtrysk, bez wypadku, w kraju od 5 dni, 
oclony, model przejściowy, 3-drzwiowy, nowa deska rozdz., re
guł. wys. mocowania pasów, nowe opony i akumulator, nowy 
rozrząd, docisk, tarcza, przegląd do 05.2002 r., welurowa tapi
cerka, zadbany, - 10.700 zł. Bobrowice, teł. 068/391-33-88, 
0600/43-51-68
OPEL CORSA, 1993 r., 78 tys. km, 1500 ccm. diesel, biały, do 
sprowadzenia z Niemiec, bez wypadku, 3-drzwiowy, • 9.500 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 0602/63-01-69, 0607/06-0744 
OPEL CORSA. 1993 r:. 127 tys. km. 1200 ccm, biały. 3-drzwk>- 
wy, szyberdach, RO, w kraju 6 miesięcy, ważny przegląd, atrak
cyjny wygląd, • 12.900 zl. Ubocze, tel. 075/781-28-43, 
0607/70-14-11
OPEL CORSA B, 1993/94 r.. 80 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, wi
śniowa perła metalic, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestro
wany, bez wypadku, oryg. lakier i przebieg, kpi. dokumentacja,
1 właściciel, 3-dtzwiowy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, oryg. RO 
+ głośniki, welurowa tapicerka, garażowany, oszczędny, serwi
sowany, bez korozji, - 14.700 zł (możliwe raty lub zamidna). 
Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76
OPEL CORSA B, GSI. 1993/94 r„ 90 tys. km, 1600 ccm, Eco
tec, turkusowy metalic, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. re
flektory, RO, układ wydechowy Remus, kubełkowe fotele, halo
geny, sportowa kierownica i pedały, sprowadzony w całości, 
stan techn. b. dobry, -14.900 zł. Kłodzko, tel. 074/868-75-94

O PEL KOMIS
★ KOMIS ★ SPRZEDAŻ ★ ZAMIANA NA NOWY LUB UŻYWANY %

Autoserwis Dolny Śląsk L&M 
Wrocław, ul. Karkonoska 50

OP010136 Autoryzowany dealer GM Poiand

oferujemy samochody z polskich salonów
FRONTERA 3,2 LTD 4x4, automat, pełne wyp., webasco, gwarancja do XII 2001 r. —  3^.... 210 K M .... XII00 ... 5-drzw. —  146.500

OMEGA MV6 Executive, automatic, skóra, tuning Irmscher----------------------3,0.... 210 K M -------------------00 -  4-drzw. — 119.800

VECTRA B, ABS, wspomaganie; reg. kierownica, 2 poduszki pow., halogeny----- 1,8.... 115 K M ------- 97 ... 4-drzw. —  36.500

ASTRA, gwarancja do 09.2001 r., halogeny, felgi alum, radio, spoileiy ....-1,4 —  60 K M ..... IX 00 ... 4-drzw. —  32.300

ASTRA, ABS, wspomaganie, 2 poduszki, felgi aluminiowe, el. otw. szyby *------1,616V.... 100 K M ------- 97 ... 4-drzw. —  27.500

ASTRA 16V, poduszka pow. kierowcy, centr. zam., alarm, R O .. .1,4...... 90 K M  97 ... 4-drzw..

ASTRA poduszka pow., immobilizer, blokada, siedzenia dzielone .......---------1,4 —  60 K M --------97 ... 4-drzw...

CORSA poduszka kierowcy, el. otw. szyby, obrotomierz, c. zamek....

FIAT PUNTO 75 SX, centr. zamek, el. otw. szyby--------------------------

FIAT SIENA 75 EL, poduszka kierowcy, alarm, immobilizer, światło "stop" _

.. 23.500 

.23.800

. 1,4 60 K M  96 ... 3-drzw. 20.000

. 1,3 74 K M  97 ... 3-drzw. 18200

. 1,2 —  75 K M  99 ... 4-drzw. 21.300

PRZYJMUJEMY W  ROZLICZENIU ZA NOWE LUB UŻYWANE SAMOCHODY MARKI OPEL LUB MNE ZAKUPIONE W  SALONIE. 
KUPUJEMY OPLE ASTRA I CORSA Z SALONU. MOŻLIWOŚĆ KREDYTOWANIA • KORZYSTNY PAKIET MEZPEC2EM0WY.

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

spis AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA

http://www.carcenter.aratka.pl


OPEL CORSA B. 1993/94 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, sprowadzony w całości, wspomaganie kierownicy, alu
miniowe felgi, alarm, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, -
14.200 zł. Potoczek, tel. 076/831-23-70,0604/22-09-51 
OPEL CORSA B, 1993/94 r., 1500 ccm, turbo D, zielony, I wła
ściciel, stan b. dobry, • 15.200 zl. Wałbrzych, tel. 074/848-63-81, 
0600/55-63-12
OPEL CORSA A. 1993/97 r., 61 tys. km. 1200 ccm. wtrysk, srebr
ny metalic, katalizator, 5-biegowy, nowe opony, nowy akumula
tor, nowa rura wydechowa, garażowany, prżegląd do 03.2002 r,
- 13.000 zl. Milicz, tel. 071/384-02-74 w godz. 6-10 
OPEL CORSA, 1994 r., 95 tys. km, 1200 ccm, benzyna, grana
towy metalic. sprowadzony w całości, el. reg. lusterka, radio, *
14.200 zl. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83
OPEL CORSA B, 1994 r., 104 tys. km, 1400 ccm, Si, czarny 
metalic, 90 kM, wersja sportowa, 3-drzwiowy, centr. zamek, 
wspomaganie, alum. felgi" "el. otw. szyby, radio, welurowa tapi
cerka, atrakc. wygląd, -15.900 zł. Jasień, woj. zielonogórskie, 
tel. 0606/97-93-24
OPEL CORSA, 1994 r., 80 tys. km, 1400 cCm, 16V, grafitowy 
metalic, kubełkowe fotele, RM + 6 głośników, 3-drzwiowy, 90 
KM, obrotomierz, pełna dokumentacja, • 16.500 zł lub zamie
nię. Jelenia Góra, tel. 0501/05-33-12 
OPEL CORSA, 1994 r., 1400 ccm, czarny, 3-drzwiowy, centr. 
zamek, srebrne dodatki, zadbany, - 15.700 zł. Leszno, tel. 
065/535-01-78,0605/60-36-46
OPEL CORSA, 1994 r., 120 tys. km, 1400 ccm, 16V, czarny, 
ABS, centr. zamek, alarm, klimatyzacja, wspomaganie, RM, 
kubełkowe fotele, wersja sportowa, stan b. dobry, - 15.200 zł. 
Lipniki, teł. 077/431-21-79,0606/12-83-05 
OPEL CORSA, 1994 r., 1200 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, spro
wadzony w całości, zadbany, • 15.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-99
OPEL CORSA, 1994 r., 77 tys. km, 1200 ccm, czerwony, szy
berdach, reguł. wys. mocowania pasów, reguł, fotel kierowcy. 
RO, 4 głośniki, • 16.200 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-23-13 
po godz. 20
OPEL CORSA B, 1994 r., 120 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, nie składany, -15.200 zl. Poniec, tel. 0606/75-60-99 
OPEL CORSA B, 1994 r., 67 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czar
ny, sprowadzony w całości, przegląd do 12.2001 r.. ciemne szy
by i światła tylne, atrakcyjny wygląd, • 15.800 zł. Świdnica, tel. 
0605/78-97-04
OPEL CORSA B, 1994/95 r„ 98 tys. km, 1400 ccm, biały, 
3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, immobilizer, 5-biegowy, w kraju 
od 2 mies., możliwe raty, • 14.900 zl lub zamienię. Trzebnica, 
tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
OPEL CORSA B, 1995 r., 54 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne OK, immobilizer, RM ♦ 6 głośni
ków, sprowadzony w całości, - 17.500 zł. Jawor, teł. 
0607/52-42-26
OPEL CORSA, 1995 r., 76 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biały, 
bez wypadku, 2 pod. powietrzne, RO, stan b. dobry, zadbany, •
16.500 zł. Legnica, teł. 0503/66-18-92
OPEL CORSA, 1995 r., 82 tys. km, 1400 ccm, niebieski meta
lic, el. otw. szyby, wspomaganie, stan b. dobry, - 18.700 zł. Mi
licz, tel. 0607/12-21-77
OPEL CORSA, 1995 r., 50 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony 
metalic, ks. serwisowa, 5-drzwiowy, klimatyzacja, centr. zamek, 
el. otw. szyby, immobilizer, radioodtwarzacz, kupujący zwolnio
ny z opłaty skarbowej, • 16.800 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/736-50-20,0501/36-65-97
OPEL CORSA, 1995 r, 90 tys. km, 1400 ccm, 16V, czarny, pod. 
powietrzna, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, obniżo
ny, sprowadzony w całości, • 16.800 zł. Prochowice, tel. 
0604/06-73-86
OPEL CORSA, 1995 r., 42 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic, 
2 pod. powietrzne, szyberdach, el. reg. reflektory, I właściciel, 
stan b. dobry, • 18.400 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 
0602/83-88-33
OPEL CORSA, 1995 r., 61 tys. km, 1400 ccm, czerwony, szy
berdach, RO, kubełkowe fotele, stan dobry, • 19.200 zl. Wro
cław, tel. 0601/84-67-82
OPEL CORSA, 1996 r., 75 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biały, 2 
pod. powietrzne, RO, stan b. dobry, bez wypadku, - 16.500 zł. 
Legnica, tel. 0503/58-27-07
OPEL CORSA, 1996 r., 53 tys. km, 1400 ccm, wtrysk 5-drzwio
wy, kupiony w salonie, I właściciel, garażowany, alarm, central
ny zamek, immobilizer, przyciemniona przednia szyba, RM, -
20.800 zł. Brzeg, tel. 077/411-48-10
OPEL CORSA, 1996 r., 70 tys. km, 1200 ccm 2 pod. powietrz
ne, I właściciel, stan b. dobry, - 17.000 zł. Lubin, tel. 
0605/82-77-41'
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 meta
lic, poduszka powietrzna, alum. felgi, centr. zamek, obrotomierz, 
el. reg. świateł, kupiony w salonie w Niemczech, garażowany, 
stan b. dobry, • 19.200 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/734-76-37,0607/55-67-10
OPEL CORSA, 1996 r., 72 tys. km, 1400 ccm, czarny, 5-drzwio
wy, immobilizer, stan b. dobry, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, - 18.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/60-78-99, 
0601/25-92-07
OPEL CORSA, 1996 r., 47 tys. km, 1200 ccm, niebieski meta
lic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centralny zamek, dzielona tylna 
kanapa, regulowany fotel kierowcy, RO, I właściciel w kraju, -
17.700 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-35-20 
OPEL CORSA, 1996 r., 1400 ccm, zielony, 3-drzwiowy, weluro
wa tapicerka, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, pod. powietrzna, alarm, RO, -19.500 
zł. Środa Śląska, tel. 0609/52-75-30 
OPEL CORSA, 1996 r., 66 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, zielony, 
poduszka powietrzna, napinacze pasów, dzielone tylne siedze
nia asymetrycznie, przyciemniane szyby tylne, malowane zde
rzaki i lusterka, obrotomierz, w kraju od 5 mies.y, książka ser
wisowa, kpi. dokumentacja, - 17.400 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-47-50
OPEL CORSA, 1996 r., 126 tys. km, 1400 ccm, biały, I właści
ciel, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, garażowany, 
3-drzwiowy, oryg. lakier, stan b. dobry, -16.500 zł. Wrocław, teł. 
071/361-77-71,0601/89-93-76
OPEL CORSA B, 1996 r., 111 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek + pilot, 
alarm, radioodtwarzacz Blaupunkt RDS (CD, panel), stan b. 
dobry, • 18.800 zl. Wrocław, tel. 0600/85-75-53 
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 kierowcy, 
zegar, termometr, serwisowany, • 20.000 zł. Wrocław, teł. 
373-73-74 po godz. 19,0607/60-85-81 
OPEL CORSA, 1996 r., 60 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czarny, 
3-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, oryg. 
radio', immobilizer, stan idealny, I rejestr. 05.1997 r, -18.000 zł 
lub zamienię na tańszy. Wschowa, teł. 065/540-51-86 
OPEL CORSA, 1996/97 r.. 63 tys. km, 1200 ccm 2 poduszki, 
powietrzne, alarm, RM Opel, bez wypadku, zadbany, • 17.500 
zł. Wrocław, tel. 071/353-27-41
OPEL CORSA, 1997 r., 41 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czarny, 
obotomierz, immobilizer, termometr zewn., kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej, -17.800 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-07-61 
OPEL CORSA, 1997 r., 65 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, kupiony w kraju, • 21.900 zł (możliwe raty) 
lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-78-88,431-75-08 
OPEL CORSA. 1997 r., 54 tys. km, 1400 ccm, 16V, biały, 90 
KM, 3-drzwiowy, pod. powietrzna, wspomaganie, el. otw. szy
by, centr. zamek, RM ♦ 6 głośników, alarm + pilot, - 19.400 zł. 
Brzeg. tel. 077/416-46-60,0609/35-24-14 
OPEL CORSA, 1998 r., 28 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski, poduszki pow., RO, immobilizer, I właściciel, zadbany, -
20.500 zł. Lubin! tel. 076/846-96-17
OPEL CORSA, 1998 r., 22 tys. km, 1000 ccm, 12V, jasnozielo
ny, 3-drzwiowy, szyberdach, 2 poduszki pow., RO, wspomaga
nie, sprowadzony z Niemiec, nie eksploatowany w kraju, •
21.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-32-60,0502/26-20-73 
OPEL CORSA. 1998 r., 39 tys. km, 1000 ccm, 12V, Ecotec, 
czarny, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, kodowany RO 
z wyświetlaczem w desce, el. reg. reflektory, • 23.000 zł. Go
styń, teł. 065/572-09-14,0604/05-85-56
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 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/713-02-55 po g. 18 (ke0103)
OPEL CORSA, 1998 r., 53 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. reflektory, RM, sprowadzo

ny w całości, rejestracja do 03.2003 r,: 21.600 zł. Kłodzko, lei. 
074/868-79-48 -
OPEL CORSA, 1998 r„ 15 tys. kłń, 140d-ccm, czerwony, po
duszka powietrzna, klimatyzacj^wspomaganie, welur, el. otw. 
szyby, c. zamek, el. reg. świateł, RM ♦ RDS i 6 głośników, reg. 
fotela kierowcy.-zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, gara
żowany, stan b. dobry, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, 
- 24.900 Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734-76-37 po godz. 16 
OPEL CORSA, 1998 r., 30 tys. km, 1000 ccm, czarny, 3-drzwio
wy, radio, wspomaganie kierownicy, ekonomiczny, • 20.000 zł. 
Ostrzeszów, gm. Myje, tel. 062/732-01-55 
OPEL CORSA, 1998 r., 21 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, RM Grundig, 5-biegowy, książka serwiso
wa, sprowadzony w całości, stan idealny, • 20.000 zł lub zamie
nię na VW Passata kombi albo VW Transportera T4. Pieszyce, 
tel. 0603/22-55-40
OPEL CORSA, 1998 r., 62 tys. km, 1000 ccm, czarny metalic, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, 
ABS, szyberdach, radio, w kraju od tygodnia, • 24.500 zł. Sy
ców, tel. 062/785-35-30, 0606/37-88-48 
OPEL CORSA, 1999 r„ 20 tys. km, 1000 ccm, 12V, Ecotec, 
niebieski, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. reflektory, dodat
kowe światło .stop', spoiler, poduszka pow., lusterka i zderzaki 
w kolorze nadwozia, - 22.000 zł. Bralin, tel. 062/781-26-11, 
062/781-29-26,0608/32-37-46
OPEL CORSA, 1999 r., 12 tys. fcm, 1200 ccm, 16V, Ecotec, 
granatowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflek
tory, 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„ 5 tys. km. 1000 ccm. ECOTEC. czarny, 
szyberdach, ABS, serwo, 4 pod. powietrzne, alum. felgi, • 26.000 
zł. Trzebnica, tel. 0602/76-44-30,071/312-43-09 
OPEL CORSA, 2000 r., 16 tys. km, 1000 ccm, groszkowy,
3-drzwiowy, radio, alarm, opony zimowe, • 25.500 zł. Legnica, 
tel. 0606/95-70-76
OPEL CORSA B, 2000 r., 15 tys. km, 1000 ccm, .12V ecotec, 
czarny, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., obro
tomierz, pełna dokumentacja, • 25.000 zł. Oleśnica, tel. 
0605/11-26-18
OPEL CORSA, 2000 r., 27 tys. km, 1000 ccm, 12V ecotec, czar- 
nyk wersja .Edition 2000”, 4 poduszki powietrzne, ABS, EPS, 
aluminiowe felgi, szyberdach, welurowa tapicerka, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, trzecie światło .stop', stan b. do
bry, - 26.900 zł. Syców, tel. 062/785-47-78,0608/46-79-42 
OPEL KADETT, 1976 r., 68 tys. km, 1200 ccm, benzyna, żółty, 
techn. sprawny, nowy akumulator, w ciągłej eksploatacji, bar
dzo dużo części zamiennych, - 1.300 zł. Chojnów, tel. 
076/818-77-04
OPEL KADETT KOMBI, 1980 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy. -1.800 zł. Złotoryja, tel. 076/878-27-96,076/878-70-78 
OPEL KADETT, 1980 r., 65 tys. km, 1300 ccm, E+gaz, niebie
ski, po remoncie silnika, I rej. w Polsce w 1992 r;, instalacja 
gazowa, ważny przegląd i OC, sprowadzony w całości w 1992 

hak, 5-drzwiowy. szyberdach, 4-biegowy, dobre opony, koł
paki, zagłówki, pokrowce, pasy bezwł., tylna szyba ogrzewana, 
stan dobry, • 3.450 zł lub zamienię na Fiata 126p FL, Inny, w tej 
cenie. Brzeg, woj. opolskie, tel; 0602/19-43-73 
OPEL KADETT, 1980 r.. 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, 
inst. gazowa, stan dobry, - 4.000 zł lub zamienię na droższy. 
Wrocław, tel. 071/794-38-89
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 1300 ccm. niebieski, przegląd 
do 06.2002 r., po remoncie blacharki, alum. felgi, zadbany, •
2.800 zł. Głuszyca, woj. wałbrzyskie, tel. 0501/2-1-51-45 
OPEL KADETT, 1981 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, po remoncie silnika (bez przebiegu), hamul
ców, sprzęgła, stan dobry, • 2.500 zl. Wałbrzych, tel. 
0605/85-02-94
OPEL KADETT, 1981/82 f:, 96 tys. km, 1300 ccm. OHC. biały, 
po remoncie silnika i blacharki, po wymianie pompy ham., al
ternatora, nowy akumulator, łożyska, tłumiki, tarcze, klocki, 
szczęki, • 3.050 zl. Jelenia Góra, tel. 0605/26-37-14 
OPEL KADETT, 1982 r„ 1300 ccm, benzyna, niebieski, szyber
dach, hak, OHC, 5-biegowy, zadbany, - 3.100 zł. Prudnik, tel. 
077/437-53-74
OPEL KADETT KOMBI. 1982 r„ 1300 ccm, OHC. czerwony. 
5-drzwiowy. stan dobry, - 2.800 zł. Ubocze, tel. 075/781-11-14 
OPEL KADETT, 1982 r„ 112 tys. km, 1300 ccm, benzyna, brą
zowy metalic, 5-drzwiowy, zadbany, nowy ukł. wydechowy i ha
mulcowy, ekonomiczhy, oryg. RM, • 2.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-27-04
OPEL KADETT, 1982/83 r., 1600 ccm, diesel, brązowy, po re
moncie silnika, stan dobry, 5-drzwiowy, - 3.800 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-69-41
OPEL KADETT, 1983 r., diesel, biały, przegląd do 09.2001 r, •
3.300 zł. Wrocław, tel. 782-07-36,0502/53-16-56 
OPEL KADETT GL, 1983 r., 280 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, szyberdach, kpi. dokumentacja, stan dobry, •
2.400 zł. Zielona Góra, tel. 0601/87-24-98 
OPEL KADETT, 1983 r., 1800 ccm, wtrysk, żółty, szyberdach, 
alum. felgi, tłumik sportowy, fotele Recaro, 3-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, - 3.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99,0608/29-30-95 
OPEL KADETT, 1983 r„ 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, hak, szyberdach, • 2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Wąsosz, tel. 065/543-79-17
OPEL KADETT KOMBI, 1983/84 r., 1300 ccm, benzyna, nie
bieski, garażowany, zadbany, szyberdach, RO, 4-drzwiowy, stan 
b. dobry, - 3.200 zł lub zamienię na inny samochód. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-46-78,0600/19-76-82 
OPEL KADETT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel, OHC, biały, 
hak, blokada skrzyni biegów, 3-drzwiowy, • 4.000 zł. Wrocław, 
tel. 0605/36-00-48
OPEL KADETT, 1984 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, OHC, 
brązowy, stan b. dobry, nowe opony, - 3.900 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-41-32,0603/03-19-08
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, inst. 
gazowa, stan b. dobry, zadbany, RM. • 3.600 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0607/48-30-13
OPEL KADETT. 1984 r.. 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 
kombi, .łezka”, 5-drzwiowy, hak, po wymianie progów i repara- 
turek, stan silnika idealny, lakier do małych poprawek, • 3.300 
zl. Opole, tel. 0607/4448-16
OPEL KADETT GTE, 1984 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, 5-biego
wy, 5-drzwiowy, alum. felgi, • 5.300 zl. Prusice, tel. 
071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
OPEL KADETT KOMBI. 1984 r., 240 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
biały, 3-drzwiowy, OHC, hak, blokada skrzyni biegów, - 4.000 
zl. Wrocław, tel. 0605/36-00-48 
OPEL KADETT, 1984 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wtrysk, 
czerwony, sprowadzony w całości, 5-biegowy, 5-drzwiowy, 110 
KM, ospoilerowany, sportowe zawieszenie, stan b. dobry, • 4.400 
zł lub żamienię. Wrocław, tel. 071/784-34-11 
OPEL KADETT, 1984 r., 1200 ccm, miodowy metalic, .łezka”, 
po wymianie silnika, stan b. dobry, • 5.200 zł. Wrocław, tel. 
0606/13-71-60
OPEL KADETT, 1984/85 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, techn. 
sprawny, blacharka w b. dobrym stanie, .łezka”, zadbane wnę
trze - 5.300 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 077/437-61 -30 
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm, benzyną, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, welurowa tapicerka, szyberdach, alarm, stan b. do
bry, - 5.600 zł. Miejska Górka, woj. leszczyńskie, tel. 
0608/61-32-53
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 75 tys. km, 1300 ccm, OHC, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, obrotomierz, reguł. wys. mocowa
nia pasów, szyberdach, RO + panel, nowy akumulator, pa wy
mianie silnika w 98 r., po wymianie sprzęgła i łożysk kół, prze
gląd do 04.2002 r, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 341-51-07 
OPEL KADETT, 1985 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski, 5-drzwiowy, pokrowce, po remoncie blacharki i silnika, stan 
dobry, - 4.500 zl lub zamienię na busa: Kowary, tel. 
0603/6140-97
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, OHC, benzyna,' kość sło
niowa, .łezka”, 5-drzwiowy, kpi. dokumentacja, szyberdach, stan 
tech. b. dobry, - '5.200 zł lub zamienię. Krotoszyn, tel. 
0602/80-65-32
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm 5-drzwiowy, alarm, szyber
dach, RO, bez wypadku, nowe opony, stan b. dobry, • 5.600 zł. 
Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74
OPEL KADETT GSI, 1985 t, 106 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny, 3-drzwiowy, zadbany, na zachodnich tablicach, • 2.400 
zł. Wrocław, tel. 0605/40-30̂ )3 
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, niebieski, Jezka”, 3-drzwio
wy, szyberdach, nowa blacharka i lakier, alarm, • 5.500 zł. Wro
cław. tel. 071/785-99-86
OPEL KADETT, 1985/86 r., 160 tys. km, 1200 ccm, benzyna,

biały, 5-drzwiowy, stan dobry, - 3.900 zł lub zamienię. Paczków, 
tel. 077/431-78-88,431-75-08
OPEL KADETT GSI, 1985/86 r., 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, 3-drzwiowy, sportowy wygląd, garażowany, stan b. dobry, -
6.990 zł. Wrocław, tel. 0601/57-86-65 
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, „łez
ka”, 5-drzwiowy, 5-biegowy, I właściciel, z urzędu celnego, ciem
ne szyby, hak, nowy pasek rozrządu i oleju, ekonomiczny, waż
ny przegląd, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, nadwozie z 87 r, 
• 5.200 zl. Niedźwiedzice, tel. 076/818-69-12 po godz. 16 
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 
5-drzwiowy, centr. zamek, alarm + pilot, roleta bagażnika, RM, 
stan b. dobry, - 6.200 zł. Paczków, tel. 0604/08-58-29, 
0608/23-73-03
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 1300 ccmr bordowy metalic, .łez
ka”, zużycie paliwa 61/100 km, kpi. dokumentacja, odprawa cel-

- na, I właściciel w kraju, stan silnika i blacharki b. dobry, po re
moncie (05.2001 r.), - 6.200 zł. Świebodzice, tel. 074/854-31-06 
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 87024451

OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, garażowany, • 6.700 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/65-85-21
OPEL KADETT, 1986 r., 135 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, zadbany, - 6.200 zł. Brzeg, tel. 
077/416-18-05
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel 3-drzwiowy,
- 6.000 zł. Bukowice, gm. Krośnice, woj. wrocławskie, tel. 
0605/4349-68
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
sprowadzony w całości, RO, przegląd do 05.2002 r., stan b. 
dobry, - 7.200 zł. Chróścina, tel. 077/431-85-20 po godz. 15 
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, granatowy, szyberdach, hak, stan b. dobry, • 5.600 zł. Lu
bin, tel. 076/846-83-18
OPEL KADETT, 1986 r>.123 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, nowy akumulator (gwarancja), regulacja pa
sów, nowe filtry, udokum. pochodzenie, - 6.800 zł. Namysłów, 
tel. 077/419-58-54
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, .łez
ka”, garażowany, 5-biegowy, 5-drzwiowy, RO i 4 głośniki, szy
berdach, nowe amortyzatory przód, blachy, szara tapicerka, -
6.800 zł. Nysa, tel. 077/433-20-19 
OPEL KADETT, 1986 r. na białych tablicach, 5-drzwiowy, -1.800 
zł. Przeworno, tel. 0604/90-65-08 
OPEL KADETT. 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 4-biegowy, na 
białych tablicach, • 1.800 zł. Sobieszów, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0607/65-59-61
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, deska digital, centralny 
zamek, RO Blaupunkt, alum. fełgi 15” Borbet, komputer, moc 
silnika 115 KM, sportowy ukł. wydechowy, sprowadzony w ca
łości, kpi. dokumentacja, I właściciel, • 6.200 zł lub zamienię. 

. Wałbrzych, tel. 074/847-1143,0602/52-65-63 
OPEL KADETT. 1986 r.. 170 tys. km. 1600 ccm, diesel, szary 
metalic, stan b. dobry, hak, RO, • 7.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/849-03-95
OPEL KADETT SKŁADAK, 1986 r., 1200 ccm, benzyna, nie
bieski, 3-drzwiowy, .łezka”, spoiler .płetwa”, stan silnika dobry, 
bez korozji, po lakierowaniu, RM, nowe opony + koła zimowe,
4-biegowy, ekonomiczny, welurowa tapicerka, pilne, - 4.250 zł. 
Wałbrzych, tel. 0605/92-62-75
OPEL KADETT, 1986 r, 138 tys. km, 1300 ccm, czerwony, .łez
ka”, szyberdach, kubełkowe fotele, obrotomierz, 3-drzwiowy,
5-biegowy, alum. felgi, obniżony, ospoilerowany, sportowy wy
gląd, alarm, stan b. dobry, • 5.300 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
OPEL KADETT SEDAN. 1986/95 r., 150 tys. km, 1300 ccm, 
brązowy metalic, RM Blaupunkt, szyberdach, hak, przegląd do 
2002 r., nowy ukł. wydechowy, garażowany, • 6.500 zl. Wro
cław, tel. 0609/5141-55
OPEL KADETT GSi, 1986/96 r., 1800 ccm szyberdach, deska 
digital, alum. felgi, alarm, • 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-28-27, 
0608/68-34-88
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r„ 130 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, szyberdach, spoiler. atrakc. wygląd, 
dużo nowych części, stan b. dobry, oszczędny, stan b. dobry, •
6.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-88

OPEL KADETT, 1987 r., 170 tys. km, kolor morski metalic, 5-bie- 
gowy, szyberdach, podgrzewane kubełkowe fotele, RO, spoile
ry, sportowa sylwetka, atrakc. wygląd, - 6.400 zł lub zamienię. 
Bolków, tel. 075/74148-65
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 2 
spoilery, kubełkowe fotele, sportowy tłumik, • 5.600 zł. Legnica, 
tel. 0604/05-94-52
OPEL KADETT, 1987 r., 153 tys. km, 1300 ccm, biały, stan techn. 
dobry, po remoncie głowicy, nowe paski, płyny, progi, el. wysu
wana antena, zderzaki w kolorze nadwozia, - 7.500 zl. Minko- 
wice. tel. 071/318-60-63 \
OPEL KADETT KOMBI. 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, spro
wadzony w całości w 1993 r., kpi. dokumentacja, garażowany, 
RM, po wymianie filtrów, paska rozrządu, klocków, tarcz, szczęk 
i bębnów hamulcowych, łożysk oraz przegubów, stan techn. b. 
dobry, roleta, • 8.450 zł. Nadolice Wielkie, tel. 071/318-98-67 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 150 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, czerwony akryl, sprowadzony w całości, odcięcie zapło
nu! garażowany, stan b. dobry, - 7.500 zł. Paczków, tel. 
077/431-67-73,0604/77-15-95
OPEL KADETT, 1987 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bor
dowy, • 5.200 zł. Świętoszyn 45, gm. Milicz, tel. 0607/17-92-50 
OPEL KADETT. 1987 r.,1300ccm, biały, zadbany, 5-drzwiówy, 
I właściciel, kpi. dokumentacja, szyberdach, nowe opony, prze
gląd do 05.2002 r., kołpaki, pokrowce, stan b. dobry, • 5.900 zl 
lub zamienię na Fiata 126p. Złoty Stok, tel. 074/817-50-82; 
0603/76-55-88
O  OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, bordo

wy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, szy
berdach, • 6.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87024481

OPEL KADETT, 1987 r.; 1300 ccm, benzyna, granatowy, stan 
b. dobry, nowe opony, nowy układ wydechowy; - 7.000 zł. Choj
nów, tel. 076/818-7940
OPEL KADETT, 1987 r., 1200 ccm, OHC, biały, .łezka”, stan b. 
dobry, po remoncie blacharki, ciemne szyby, - 7.000 zł lub za
miana na Sierrę, Scorpio. Jegłowa, gm. Przeworno, tel. 
0603/55-00-76
OPEL KADETT GSi, 1987 r., 20Ó0 ccm, wtrysk, czerwony, we
lurowa tapicerka, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, spor
towy układ wydechowy, kubełkowe fotele, wloty pow. na ma
sce, ciemne szyby, alum. felgi, - 7.900 zl lub zamienię na Fiata 
126p. Kowalów, gm. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 
0601/53-58-11 1
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, granatowy, stan b. dobry, 
3-drzwiowy, - 5.100 zł. Ruszów, tel. 075/77144-37 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały.,inst. gazo
wa,'5-drzwidWy, 5-biegowy, sprowadzony w całości, stan tech. 
b. dobry, dodatkowe światło .stop", zadbany, - 7.500 zł. środa 
Śląska, tel. 071/31741-28
OPEL KADETT, 1987 r., 130 tys. km. 1281 ccm, OHC, szary 
metalic, 5-drzwiowy. szyberdach, RM, nowy akumulator, stan 
b. dobry, • 6.200 zł. Wójcice, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-62-18
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 120 tys. km, 1300 ccm.benzy- 
na, niebieski, 5-drzwiowy, 5-biegowy, na zachodnich tablicach, 
• 2.100 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
RM, zadbany, zderzaki w kolorze nadwozia, • 6.500 zł. Wro
cław. tę). 071/316-9646,0601/73-20-98 
OPEL KADETT GSI, 1987/88 r., 2000 ccm, szary metalic, spor
towy wygląd, stan idealny, - 8.150 zł. Wrocław, tel. 
0601/57-86-65
OPEL KADETT, 1987/94 r., 106 tys. km, 1600 ccm, OHC, szary 
metalic, .łezka”; nowy akumulator, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szy
berdach, welurowa tapicerka, zadbany, • 6.900 zł. Wrocław, tel. 
-071/321-65-27 I ~ . . .
OPEL KADETT, 1987/96 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna,

'beżowy metalic, 5-drzwiowy, alarm, alum. felgi, welurowa* tapi
cerka, garażowany, kpi. dokumentacja, stan)}, dobry, zadbany. 
• 7.500 zl. Burgrabice, gm. Głuchołazy, tef 077/439-85-00 * 
OPEL KADETT. 1988 r„ 1300 ćcm, OHC, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, ciemne szyby, katalizator, - 5.300 zł. Grodków, tel. 
077/41540-87,0604/93-38-59
OPEL KADETT, 1988 r., 130 tys. km, 1300 ćcm, OHC. Pb, srebr
ny, blacharka do remontu (progi, nadkola tylne, podłoga),
2-drzwiowy, hatch-back, 4-biegowy, kubełkowe fotele, RO Blau
punkt, przegląd do 09.2001 r., w ciągłej eksploatacji, - 4.800 zł 
lub zamienię z dopłatą. Wrocław, tel. 0501/93-22-36
OPEL KADETT, 1988 r., 94 tys. km, 1300 ccm, OHC, biały,
3-drzwiowy, szyberdach, nowe klocki hamulcowe i akumulator, 
RM, I właściciel w kraju,- 6.000 zł. Andrzej Sułkowski, 59-700 
Bolesławiec, ul. Łukasiewicza 13/5 .
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm 5-biegowy, 2-drzwiowy - 950
DEM. Jawor, tel. 0608/08-91-17
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony,
5-drzwiowy, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, - 8.300 zł.
Jaworzyna śl., tel. 0605/35-26-21
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1300 ccm, czerwony, alum.
felgi, roleta, stan b. dobry, - 6.900 zł. Karpacz, tel. 075/761-62-19
OPEL KADETT, 1988 r., 80 tys. km, 1300 ccm, granatowy, alarm,
garażowany, stan b. dobry, • 8.100 zl. Legnica, teł.
076/854-87-31 po godz. 17
OPEL KADETT, 1988 r., 85 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, pełna 
dokumentacja, stan techniczny b. dobry, ekonomiczny, • 5.800 
zł lub zamienię. Legnica, tel. 0603/51 -33-45 
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk, szary me
talic, wspomaganie, szyberdach, welurowa tapicerka, alum. fel
gi, brak OC, sprawny, do małych poprawek mechanicznych, •
5.900 zł. Lubin, tel. 076/849-10-92 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, bez wypadku, RM, po przeglądzie, 
kubełkowe fotele, stan techn. idealny, • 8.300 zł lub zamienię. 
Lubnów, tel. 0601/1944-86
OPEL KADETT, 1988 r., 68 tys. km, 1300 ccm, benzyna, - 8.000 
zł lub zamienię na ciężarowy Star 200, wywrotka. Oleśnica, tel. 
071/398-52-94,0605/62-04-29
OPEL KADETT GT SEDAN. 1988 r., 150 tys. km, 1600 ccm. 
czerwony, spoiler, kubełkowe fotele, zderzaki i lusterkaw kolo
rze nadwozia, nowy akumulator, obrotomierz, - 6.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/734-76-73
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, czarny metalic, 
3-drzwiowy, inst. gazowa, alum. felgi, 4-biegowy, nowe zawie
szenie, - 6.600 zł. Tyniec Mały, tel. 071/311-81-53 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, biały, inst. gazowa, alarm, 5-drzwiowy, centralny zamek, hak,
- 7.400 zł lub zamienię na mniejszy. Wałbrzych, tel. 
074/846-5148
OPEL KADETT, 1988 r„ 1600 ccm, czerwony, RM, 5-drżwiowy, 
kpi. dokumentacja, II właściciel, zadbany, oryg. szyberdach, la- 
kierowne zderzaki, przegląd do 04.2002 r., stan b. dobry, - 7.400 
zł. Domagalski R., 58-300 Wałbrzych, ul. Królewiecka 5a/2 
OPEL KADETT, 1988 r., 130 tys. km. 1600 ccm. benzyna, czer
wony, 5-biegowy, obniżony, kubełkowe fotele, obrotomierz, zde
rzaki z nakładkami, ciemne lampy, z urzędu celnego, nie eks
ploatowany w kraju, • 7.200 zl. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 
0605/62-69-98 .
OPEL KADETT KOMBI. 1988 r.. .1600 ccm, diesel. OHC, biały.
- 6.900 zł. Wieruszów, teł. 062/784-00-11,0607/30-03-76 
OPEL KADETT. 1988 r.. 1600 ccm. diesel, biały, - 6.500 zł. Wro
cław. tel. 071/781-71 -52,0607/18-40-09
OPEL KADETT, 1988 r., 74 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, kubełkowe fotele, katalizator, 5-biegowy, relingi dacho
we, roleta, zadbany, stan b. dobry, na białych tablicach -1.500 
DEM. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
OPEL KADETT, 1988 r., 151 tys. km, 1800 ccm, gaz, czerwony, 
butla w kole zapasowym, el. reg. i ogrzewane lusterka, weluro
wa tapicerka, centr. zamek, szyberdach, ekonomiczny 10 I 
gazu/100 km, bardzo dużo nowych części - 7.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-37-86
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r„ 17 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, biały, kubełkowe fotele, aluminiowe felgi, spoiler tylny, za
dbany, garażowany, stan dobry, - 5.900 zł. Wrocław, tel.
353-28-02 po godz. 19,0502/85-69-04 
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwony, 
spoilery, szyberdach, sportowe zawieszenie, nowe sprzęgło,

progi, fotele kubełkowe, 5-biegowy, 5-drzwiowy, stan b. dobry, -
6.000 zl. Wrocław, tel. 071/321-09-30. 0603/04-94-84 
OPEL KADETT, 1988 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
fotele Recaro, szyberdach, Brief, stan średni, przegląd do 05. 
2002 r., nowe amortyzatory, klocki, • 5.600 zł. Wrocław, teł. 
0604/07-98-69
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski, radio
odtwarzacz, relingi dachowe, poobijany, sprawny technicznie,
- 5.600 zl. Wrocław, tel. 071/34842-16
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 CD KOMBI, 1988/89 r„ 140 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, bordowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyber
dach, el. otw. szyby, el. reguł, lusterka, dzielona tylna kanapa, 
alum. felgi, relingi dachowe, stan b. dobry, garażowany, • 7.800 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-85-33 
OPEL KADETT GSI, 1988/94 r., 1800 ccm, wtrysk, kolor grafi
towy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sportowy wygląd, po re
moncie silnika i blacharki, do malowania dach i tylny spoiler, •
5.500 zł lub zamienię na Poloneza. Borowa, tel. 071/315-72-45 
OPEL KADETT, 1988/94 r., 1800 ćcm, benzyna, wtrysk, szary 
metalic, wspomaganie, szyberdach, welurowa tapicerka, alum. 
felgi. • 5.500 zl. Lubin, tel. 076/849-10-92 
OPEL KADETT SEDAN, 1988/96 r., 70 tys. km. 1600 ccm. czer
wony, centralny zamek, alarm, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 9.900 zł. Wałbrzych, teł. 074/846-31-86 
OPEL KADETT GT, 1988/97 r., 1600 ccm, wtrysk, 110 KM, bia
ły, kubełkowe fotele, spoilery, oryg. 2-stopniowy szyberdach, 
centr. zamek, obrotomierz, wyświetlany wsteczny bieg i ABS, •
9.000 zł. Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 0503/0349-52 
OPEL KADETT, 1988/97 r., biały, Jezka”, stan b. dobry, bez 
korozji, zderzaki i lusterka w kol. nadwozia, II właściciel w Pol
sce - 6.500 zł. Sobótka, tel. 071/390-37-31 po godz.15, 
0600/53-39-76
OPEL KADETT E-CC, 1988/97 r., 158 tys. km, 1300 ccm, biały, 
oryg. szyberdach, + 2 tylne lampy i 2 felgi, stan idealny, - 6.800 
zł. Wrocław, tel. 0501/94-11-69, 071/357-62-43 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00365 
www.autogielda.com.pl)
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, beżowy metalic, stan dobry,
• 5.800 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-22-38
OPEL KADETT, 1989 r.,140 tys. km, 1300 ccm, czerwony'5-btó-1
gowy, inst. gazowa, stań idealny, • 6.900 zł. Zielona Góra, teł."
0607/324943
OPEL KADETT GLI, 1989 r„ 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy, stan b. dobry, 5-drzwiowy, alarm, immobilizer, szy-. 
berdach, - 6.900 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78
OPEL KADETT GSi. 1989 r., 135 tys. km, 2000 ccm, perłowo- 
szary, wspomaganie kier., aluminiowe felgi 15” z rantem, szy
berdach, spoiler, halogeny w zderzaku, kubełkowe fotele (pod- 
grz.), deska digital, nakładki na progach, po wymiąnię oleju i 
paska rozrządu, stan idealny, - 8.700 zł. Oleśnica, teł.. 
071/398-24-97; 0604/83-54-93
OPEL KADETT, 1989 r., 92 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, .łezka”, 3-drzwiowy, stan techn. b. dobry, - 7.600 
zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-32-06 *
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski metalic,
- 6.400 zl. Paczków, tel. 077/431-71-94
OPEL KADETT GSI, 1989 r., 111 tys: km, 2000 ccm, 16V, wi
śniowy metalic, ABS, centr. zamek, el.szyby, lusterka, alum. 
felgi, szyberdach, RM, I właściciel, stan b. dobry, komputer po
kładowy, • 9.900 zł Pila. tel. 067/254-93-19 
OPEL KADETT KOMBI. 1989 r., 175 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
biały, RM, szyberdach, tylna roleta, zadbany, garażowany, stan 
techn. b. dobry, • 8.500zł. Polkowice, tel. 076/845-01-06 
OPEL KADETT, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały,

szyberdach, 5,-drzwiowy, hak, RO, garażowany, zadbany, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, • 6.700-zł. Wałbrzych, tel 
074/845-04-27,0602/38-70-33
OPEL KADETT, 1989 r., 1700 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy. 
5-biegowy, stan dobry • 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/362-25-68. 
0607/04-00-50
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, czerwony metalic, weluro
wa tapicerka, przyciemnione szyby, alum. felgi, RO * głośniki, 
spoiler, po konserwacji, nowy ukł. wydechowy, amortyzatory, 
nowy akumulator (gwarancja), stan b. dobry, • 7.500 zł lub za
mienię na tańszy. Wrocław, tell 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, RO Blaupunkt, sprowadzony w całości, wersja eks
portowa, stan b. dobry, - 7.400 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/321-60-32,0502/93-82-30
OPEL KADETT, 1989 r:, 1400 ccm, granatowy, 5-drzwiowy, stan 
dobry, - 7.200 zł. Wschowa, woj. leszczyńskie, tel. 
0604/8545-32
OPEL KADETT, 1989/93 r., 71 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr- 
no-szary metalic, stan b. dobry, ABS, alarm, immobilizer, gara
żowany, kpi. dokumentacja, katalizator, kubełkowe fotele, nowe 
ogumienie i klocki hamulcowe, - 9.700 zl. Wrocław, tel. 
071/34942-00.0606/38-63-01
OPEL KADETT SEDAN, 1989/96 r„ 110 tys. km. 1300 ccm, LS, 
czerwony, stan idealny, w kraju od 1996 r.. szyberdach, RO, 
immobilizer, dodatkowa lampa .stop”, przegląd do 04.2002 r, -
8.500 zł. Bogdan Muzyka, 59-145 Chocianowiec 116, gm. Cho
cianów
OPEL KADETT GSI CABRIO, 1989/97 r., 138 tys.. km, 2000 
ccm, biały, deska digital, alum. felgi, stan b. dobry, -11.200 zł. 
Legnica, tel. 0609/52-02-20
OPEL KADETT. 1990 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar
ny metalic, - 9.500 zł. Lubin, tel. 076/844-81 -83 
OPEL KADETT, 1990 r., 160 tys. km, 1400 ccm,.biały, 4-biego
wy, 3-drzwiowy, po wymianie paska rozrządu, akumulator na 
gwarancji, pełna dokumentacja, szyberdach, RO Blaupunkt, •
7.250 zł. Polkowice, tel. 0607/34-2749,076/845-17-63 
OPEL KADETT, 1990 r., 5 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, po remoncie silnika, nowe sprzęgło, układ 
wydechowy, opony i akumulator, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 
071/324-90-13
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, kubełkowe fotele, el. reg. reflektory, hak, 
halogeny, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, RO ♦ 4 gło
śniki, bez rdzy, relingi, • 8.900 zł lub zamienię na BMW 316i, z 
90 r., z dopłatą. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-05-97 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 146 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, centr. zamek, szyberdach, katalizator, weluro
wa tapicerka,, kanapa dzielona, • 10.000 zł lub zamienię na tań
szy, chętnie z inst. gazową. Międzybórz, tel. 062/785-65-62 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, bordowy, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 8.900 zł. Nowo
grodziec, tel. 075/731-62-76,0602/85-29-65 
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 5-bie
gowy, stan b. dobry, - 8.800 zl lub zamienię. Prusice, tel. 
071/312-5341,071/312-6341 - 
OPEL KADETT. 1990 r.. 87 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy, sportowe zawieszenie, szyberdach, kubełkowe fote
le, RO, el. reg. reflektory, alum. felgi, obrotomierz, spoiler, bocz
ne listwy, 5-biegowy, • 7.000 zł. Świdnica, tel. 074/851-26-83 
OPEL KADETT GT, 1990 r„ 1600 ccm, bordowy metalic, kubeł
kowe fotele, el. reg. reflektory, szyberdach 2-stopniowy, spo
iler, obrotomierz, RO, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, I 
właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, zadbany, atrakc. wygląd,
- 8.300 zł lub zamienię. Wałbrzych, teł. 074/848-16-43 po 
godz. 16
OPEL KADETT, 1990 r.. 91 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
biały, szyberdach, centr. zamek, alarm + pilot, nowe opony i 
amortyzatory, lotka, obrotomierz, 5-biegowy, zadbany, - 7.400 
zł. Wrocław, tel. 071/353-37-20.0605/1040-32 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r.. 130 tys. km, 1400 ccm, bor
dowy metalic, zadbany, lusterka w kolorze nadwozia, dużo no
wych części, stan b. dobry, - 9.300 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-56-27,0608/45-1046
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, granato
wy, 4-drzwiowy, centr. zamek, alarm, RO, zadbany, garażowa
ny, stan silnika i blacharki b. dobry, kpi. dokumentacja, - 9.300 
zl. Ząbkowice Śląskie, ,tel. 0600/55-05-84 
OPEL KADETT, 1990 r., 108 tys. km, 1400 ccm, benzyna,'wtrysk, 
niebieski metalic, el. reg. reflektory, szyberdach, hak, na gwa
rancji, lotka, 3-drzwiowy, RO Kenwood + 8 głośników + panel, 
alum. felgi 14”, estetyczne wnętrze, ładny wygląd, oszczędny, -
8.900 zł. Złotoryja, tel. 076/878-18-81, 0605/85-58-38 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r„ 1600 ccm, wtrysk inst. gazo
wa, szyberdach, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 9.000 zl. 
.Żary,.tel. 0602/78-80-54 Ą
OPEL KADETT, 1990 r., 150 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, biały, 
zadbany, garażowany, nowy ukl. wydechowy i hamulcowy, oryg. 
lakier, • 7.900 zł. Żary, teł. 0602/28-88-35 
OPEL KADETT, 1990/91 r., 100 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, I właściciel, zadbany, bez wypadku, 5-biegowy, RM, 
bez korozji, tylna wycieraczka, zadbane wnętrze, nowe opony, 
'stan b. dobry, • 8.500 zł. Starczówek 36, gm. Ziębice, tel. 
0604/66-59-28,074/81948-91
OPEL KADETT, 1990/94 r„ 157 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bia
ły, po wymianie amortyzatorów i akumulatora, 2-drzwiowy, szy
berdach, alarm * pilot, spoiler na klapie, atrakc. wygląd, - 8.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/95-76-34 
OPEL KADETT, 1990/95 r„ 173 tys. km, 1389 ccm, benzyna, 
wtrysk, granatowy, alarm, radio t  GD, - 7.900 zł. Mirków, gm. 
Długołęka, tel. 07T/315-19-09
OPEL KADETT KOMBI, 1990/96 r.. 110 tys. km. 1600 ccm. 
wtrysk, benzyna, bordowy, stan b. dobry, el. reg. reflektory, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO, II właściciel, hak, re
lingi dachowe, garażowany, kubełkowe fotele, • 8.000 zł. Dzia
dowa Kłoda, tel. 062/785-95-55 
OPEL KADETT, 1990/96 r., 124 tys. km, 1400 ccm, ciemnonie
bieski metalic, garażowany, katalizator, szyberdach oryginalny.
- 8.000 zł. Krogulec, tel. 075/713-80-22
OPEL KADETT CABRIO. 1990/97 r. zaniedbany. - 8.000 zl. Ka
lisz. teł. 0502/67-14-20
OPEL KADETT SEDAN. 1991 r„ 93 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
śliwkowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, ra
dio, welurowa tapicerka, I właściciel, serwisowany, w kraju od 
tygodnia, stan idealny, -11.500 zł. Jasień, tel. 0606/97-93-24 ■ 
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, srebrny, 5-drzwiowy, centr. 
zamek, szyberdach, wspomaganie, welurowa tapicerka, - 9.000 
zl. Kłodzko, tel. 074/867-82-78 
OPEL KADETT, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie kier., szy
berdach, immobilizer, stan idealny, zadbany, - 8.500 zl. Legni
ca. tel. 076/850-75-73.0602/88-71-66 
OPEL KADETT KOMBI. 1991 r.. 120 tys. km, 1800 ccm. wtrysk,, 
bordowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, bez wy
padku. - 9.900 zl. Leszno, tel. 065/529-71 -78„0603/84-64-66 
OPEL KADETT, 1991 I .  144 tys. km, .14001cm, wtrysk, biały, 
relingi 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 KOMBI, 1991 t.( 16,00 gcrłt; benzyna, biały.
' wspomaganie, szyberdach, Ŝ drzwiowy. 5-bieg$vy. radio, im
mobilizer, I właściciel, - 6.900 zł (możliwe raty). Lubin, tel. 
0602/83-67-93

.OPELKADETT, 1991 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, wersja Life, oryg. lakier, stan idealny; - 8.200 zl. Otmuchów, 
tel. 077/431-25-60
OPEL KADETT, 1991 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk 
5-drzwiowy, w kraju od tygodnia, bez wypadku, • 8.500 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.), środa Śląska, tel. 0600/3740-75 
OPEL KADETT, 1991 r., 1991 ccm, szary metalic, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, wspomaganie, 2-stopniowy szyberdach, monitor, 
centr. zamek - 11.500 zl. Wrocław, tel. 071/787-38-45, 
0502/33-78-87
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r„ 78 tys. km, 1400 ccm. benzy
na; stalowy metalic, szyberdach, welurowa tapicerka, 5-biego- 
wy, stan b. dobry, radio, zużycie paliwa 5,21/100 km, • 9.700 zl. 
Złotoryja, tel. 0605/07-59-63
OPEL KADETT SEDAN. 1991 r., 110 tys. km. 1600 ccm. bordo
wy metalic, wspomaganie, szyberdach, welurowa tapicerka, 
radio, obrotomierz, bez wypadku, stan idealny, • 9.200 zł. Ża
gań, teł. 068/477-74-27.0603/13-02-07 
OPEL KADETT, 1991 r., 1500 ccm, TD, szary metalic. el. otw. 
szyby, 3-drzwiowy, zarejestrowany, obity, • 8.000 zł.., gm. Do-_ 
bromierz, tel. 074/858-64-36
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 100 tys. km. 1400 ccm. wtrysk.
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grafitowy metalic, 5-drzwiowy, radioodtwarzacz, el. reg. reflek
tory, komplet opon zimowych, bagażnik dachowy, zadbany, -
9.000 zł. Brzeg. tel. 077/444-29-09 
OPEL KADETT, 1991 r„ 1400 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, 
szyberdach, spoilery, stan dobry, • 8.500 zł. Czernica, tel. 
071/318-06-96,0602/67-64-71
OPEL KADETT FRISCO, 199t r., 148 tys. km, 1600 ccm, OHC, 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, szyberdach, alarm, kubeł
kowe fotele, dzielone tylne siedzenia, 5-biegowy, - 11.000 zł. 
Grabowno Małe. tel. 071/315-78-41 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 104 tys. km, 1600 ccm, OHC, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, roleta, welurowa tapicerka, 
RM, hak, reguł. wys. mocowania pasów, el. reg. reflektory, ku
bełkowe fotele, zielone szyby, - 9.500 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/764-74-35
OPEL KADETT. 1991 r„ 135 tys. km. 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
zloty metalic, centr. zamek, szyberdach, RO, nowy układ wyde
chowy, hamulce, akumulator, dodatkowo kpi. kól z zimowymi 

- oponami (nowe), - 10.500 zl lub zamienię na Poloneza Trucka 
Plus, 2-osobowego. Jelenia Góra, tel. 075/753-58-45 do 
godz. 18,0606/83-73-87
OPEL KADETT, 1991 r., 153 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, jasny 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, RO, opony zimowe, el. reg. 
reflektory, alarm, immobilizer, stan dobry, - 9.900 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/753-92-16 w godz. 7-15. 0605/54-76-78 
OPEL KADETT CABRIO. 1991 r., 187 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
biały, wersja Edytion, szyberdach el., el. otw. szyby,' wspoma
ganie, centr. zamek, alum. felgi Borbet, sportowa kierownica, 
stan idealny, rok w kraju, kpi. dokumentacja, - 14.000 zł. Kar
pacz, tel. 0605/22-02-22
OPEL KADETT GS 75,1991 r„ 137 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, biały, 3-drzwiowy, 5-biegowy, radio, immobilizer, kataliza
tor, spoiler, - 8.000 zł. Kąty Wr., tel. 071/316-74-99, 
0606/39-62-63
OPEL KADETT GSi, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, • 10.200 zl. Kłodzko, tel. 0605/42-49-96 
OPEL KADETT. 1991 r.. 105 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, srebr
ny metalic, książka serwisowa, alum. felgi, 5-biegowy, bez wy
padku. - 8.300 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 118 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, el.szyby, centralny zamek, szyberdach. relingi dachowe, 
immobilizer, radio, stan bardzo dobry, zwolniony z opłaty skar
bowej, • 9.000 zł. Leszno, Niemcy, tel. 0607/09-85-14, 
0049/160-99-55-01-00
OPEL KADETT BEAUTY, 1991 r„ 121 tys. km, 1400 ccm. wtrysk 
centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka. 5-drzwiowy, 
5-biegowy, reguł, fotel kierowcy, el. reg. reflektory, garażowa
ny, zadbany, - 10.500 zł. Lubin, tel. 076/749-75-52, 
0604/91-25-27
OPEL KADETT. 1991 r., 163 tys. km; 1600 ccm, kolor grafitowy, 
wspomaganie, szyberdach, welurowa tapicerka. zadbany. •
10.200 zł. Lubin. tel. 076/844-72-58,0605/23-08-62 
OPEL KADETT KOMBI. 1991 r., 159 tys. km, 1800 ccm, grana
towy metalic, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, hak, el. reg. reflektory, relingi dachowe, immobilizer, nie 
eksploatowany w kraju, - 9.500 zł. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0603/87-91-52
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy. centr. zamek, alarm + pilot, RM Sony, 
dodatkowe światło .stop*, nowe opony, nowy akumulator, stan 
b. dobry, serwisowany, • 10.500 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-59-01.0502/59-52-01
OPEL KADETT. 1991 r.. 1400 ccm, grafitowy metalic, 5-drzwio
wy, RM, sprowadzony w całości, el. reg. reflektory. -10.500 zl. 
Lwówek Śląski, tel. 075/784-13-24, 0608/20-72-89 
OPEL KADETT. 1991 r.. 165 tys. km. 1400 ccm, OHC, szary 
metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, szyberdach, el. reg. reflek
tory, RO, dzielona tylna kanapa, garażowany. • 9.500 zł. Nie
chlów. tel. 065/543-57-56,0600/53-99-14 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r.. 115 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, pompo
wane amortyzatory tylne, alarm, szyberdach, kubełkowe fotele, 
roleta bagaiżnika, siatka, relingi dachowe, atrakc. wygląd, -
11.500 zł. Nysa. teł. 077/435-51-16,0602/37-97-76 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r.. 1600 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, -1.000 DEM * cło. Olszyna, tel. 075/721-26-04 
OPEL KADETT, 1991 r., 115 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, 2-drzwiowy, szyberdach, garażowany, stan b. do
bry, - 9.000 zł. Popielów, tel. 077/469-21-40
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OPEL KADETT, 1991 r., 100 tys. km, 1700 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, szyberdach, nowe błotniki, nadkola i progi, 
nowe tarcze, pompa i bębny hamulcowe, nowe amortyzatory i 
sprężyny, przegląd do 05.2002 r., oszczędny, -12.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/666-36-06
OPEL KADETT, 1991 r., 85 tys. km, 1600 ccm, grafit metalic, 
wtrysk, 3-drzwiowy, RM, 5 biegowy, stan bardzo dobry, - 9.500 
zł. Wrocław, tel. 071/340-06-10 
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, biały, ABS, wspo
maganie, szyberdach, 3-drzwiowy, do małych poprawek bla
charskich, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-30-92 
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordo
wy, wspomaganie, el. otw. szyby, reguł. wys. mocowania pa
sów, reguł, fotel kierowcy, el. reg. reflektory, po wymianie pro
gów i tylnych błotników, w kraju od 12.2000 r., sprowadzony w 
całości. - 10.500 zł. Wrocław, tel. 362-21-43 
OPEL KADETT KOMBI. 1991 r., 1800 ccm, wtrysk silnik Vectry, 
centralny zamek, kładzione tylne oparcie, kołpaki, - 6.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-87-40
OPEL KADETT, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
katalizator, zadbany, sprowadzony w całości, 3-drzwiowy, RO 
Blaupunkt, • 7.200 zł. Wrocław, tel. 372-51-76.0605/09-62-23 
OPEL KADETT SEDAN. 1991 r., 140 tys. km. 1700 ccm, die

sel, szary metalic, 5-biegowy, 4-drzwiowy, RO, szyberdach, re
guł. fotel kierowcy, zadbany, I rej. 01.92 r., przegląd do 01.2002 
r, -10.600 zł. Wrocław, tel. 071/325-88-17 
OPEL KADETT, 1991 r„ 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
fitowy, nowe opony, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szy
berdach, ABS, kubełkowe fotele, halogeny, Mul-T-Lock, hak, 
dzielona tylna kanapa, - 7.900 zł lub zamienię na tańszy. Wro
cław. teł. 071/343-22-11,0609/38-97-33 
OPEL KADETT SKŁADAK, 1991 r., 1400 ccm, srebrny metalic, 
centralny zamek, alarm, nie wymaga napraw, b. ładny wygląd, 
zadbany, stan techniczny b. dobry, - 9.900 zł lub zamienię na 
Chevroieta. Chryslera z dopłatą do 5.000zł. Zielona Góra, teł. 
0607/58-50-43
OPEL KADETT SEDAN, 1991/92 r., 140 tys. km, 1600 ccm, i. 
benzyna, kolor miodowy, szyberdach 2-stopniowy, RO, nowe 
opony, dodatkowe światło .stop*. 4 lampy z przodu, oszczędny, 
stan b. dobry, sprowadzony w całości, I właściciel, w kraju od 6 
mies, - 12.800 zł lub zamienię na mniejszy, tańszy. Boczów, 
woj. zielonogórskie, tel. 0502/53-72-71 
O  OPEL KADETT GSI, 1991/97 r.. 135 tys. km, 2000 

ccm, czamy, 156 KM, sprowadzony z Niemiec, 
alum. felgi, ABS, komputer, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, el. reg. szyberdach, sportowe zawiesze
nie, sportowe fotele z  regulacją wysokości, ra
dio Sony, sportowy tłumik, gustownie ospoilero
wany, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-84-86 
80011171

OPEL KADETT CABRIO. 1992 r., 65 tys. km. 1600 ccm. fioleto
wy metalic, welurowe siedzenia, wspomaganie, RO, zadbany, •
13.000 zł. Legnica, teł. 0608/23-76-74,0503/66-18-92 
OPEL KADETT CABRIO, 1992 r., 110 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, zielony metalic, wspomaganie, alarm, alum. felgi, sporto
wy tłumik, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 12.500 zł. Gostyń, 
tel. 065/572-55-19,0603/33-08-47 
OPEL KADETT CABRIO, 1993 r., 85 tys. km. 1600 ccm. niebie-

ŚRh-sprowadzony na kołach, - 13.800 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Leszno, tel. 0607/09-85-14, 0049/160-99-55-01-00 
Niemcy *
OPEL KADETT SKŁADAK, 1994 r., 120 tys. km, 1600 ccm, die
sel, szaroniebieski, zadbany, po remoncie, blacharki i lakiero
waniu, stan b. dobry, pełna dokumentacja, • 7.000 zł łub zamie
nię na mniejszą poj., do 1300 ccm, do 6.000 zł. Leszno, tel. 
065/534-01-14
OPEL MANTA B, 1980 r„ 2000 ccm, biały, po przeglądzie, centr. 
zamek, immobilizer, stan techn. dobry, ospoilerowany, alum. fel
gi, fotele Recaro, • 4.700 zł. Wrocław, tel. 0603/55-08-73 
OPEL MANTA GSI, 1980 r., 96 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zloty, 136 KM, szyberdach, kubełkowe fotele Recaro, ospoile
rowany, - 3.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-61-80.755-22-19 
OPEL MANTA, 1980 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, okrągłe 
lampy, alum. felgi, ospoilerowany, RO, białe zegary, sport, wnę
trze i pedały, lotnicze fotele, szyberdach, - 2.800 zl. Świdnica, 
tel. 074/850-97-21,074/853-82-20 
OPEL MANTA, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, antracytowy, eko- 
nomizer, alum. felgi, do poprawek progi i nadkola tylne, stan 
silnika i techn. dobry, - 1.600 zl. Lubin, tel. 0503/54-38-57 
OPEL MANTA B, 1986 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, spoiler, szy
berdach, alum. felgi, - 4.000 zł. Prudnik, woj. opolskie, tel. 
0605/94-45-52
OPEL MONZA, 1986 r.. 170 tys. km, 2500 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyber
dach, el. reg. lusterka, uchylne tylne szyby, alum. felgi, auto
matic, welurowa tapicerka, stan dobry, - 6.800 zł lub zamienię. 
Wąsosz, tel. 065/543-08-47.0605/92-34-81 
OPEL OMEGA GL, 1987 r.. 1800 ccm, benzyna, granatowy, stan 
techn. b. dobry, szyberdach fabryczny, inst. gazowa, wspoma
ganie, el. podgrzewane lusterko, RM, hak, nowe opony i aku
mulator, reguł. wys. mocowania pasów, przegląd do 05.2002 r, 
- 9.300 zł. Kłodzko, tel. 074/867-19-17

OPEL OMEGA. 1987 r„ 2000 ccm, benzyna, biały, stan dobry, -
7.900 zl. Legnica, teł. 0601/73-42-70 
OPEL OMEGA, 1987 r., 210 tys. km, 2000 ccm, seledynowy 
metalic, szyberdach, alum. felgi, el. reg. lusterka, wspom. kie
rownicy, centralny zamek, welurowa tapicerka, spoiler tylny, hak, 
nowe tarcze hamulcowe, stan dobry, - 8.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/843-68-30
OPEL OMEGA. 1987 r., 213 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
automatic, komputer pokładowy, RM Kenwood, 6 głośników, el. 
reg. lusterka, wspomaganie kierownicy, zadbany, - 7.900 zł. Wro
cław, teł. 0502/97-15-08
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r.. 2300 ccm, diesel, biały, stan 
dobry, do wymiany prawy błotnik, składane tylne siedzenia (nie
symetrycznie), regulacja mocowania pasów, 5-biegowy, el. re
guł. lusterka, kołpaki. - 4.990 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
OPEL OMEGA, 1987 r.. 2000 ccm. benzyna, niebieski metalic, 
automatic, szyberdach, komputer, welurowa tapicerka, centr. 
zamek z pilotem, na białych tablicach, - 2.400 zł. Zgorzelec, tel. 
0605/31-14-11
OPEL OMEGA KOMBI. 1987/88 r.. 2300 ccm. turbo D. szary 
metalic, garażowany, stan b. dobry, • 10.800 zł. Świdnica, tel. 
0605/35-26-21
OPEL OMEGA SEDAN. 1987/88 r., 177 tys. km. 2300 ccm. tur
bo D, czerwony metalic, garażowany, nowy akumulator, welu
rowa tapicerka, el. reg. lusterka, szyberdach. przegląd do
11.2001 r.. atrakcyjny wygląd, radio ♦ 6 głośników, stan silnika 
i blacharki b. dobry, - 10.500 zł. Wysoka, gm. Przemków, tel. 
0600/60-79-46
OPEL OMEGA SKŁADAK, 1987/96 r., 2000 ccm. wtrysk, gra
natowy. el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, komputer, obroto
mierz, ABS, wspomaganie, • 5.700 zł. Wrocław, tel. 
071/781-40-32,0605/57-80-51
OPEL OMEGA, 1988 r., 200 tys. km, 2000 ccm, stalowy meta
lic, aluminiowe felgi, ABS, centralny zamek, szyberdach, welu
rowa tapicerka, radioodtwarzacz, komputer, - 9.500 zł. Bogaty
nia, tel. 075/771-82-56
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r.. 23 tys. km, 2000 ccm, benzy-
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na, niebieski metalic, - 6.900 zł. Radzyń k. Sławy, tel. 
0603/59-55-03
OPEL OMEGA, 1988 r., 290 tys. km, 2300 ccm, diesel, szary 
metalic, centralny zamek, wspom. kierownicy, el. reg. lusterka, 
szyberdach, spoiler bagażnika, • 8.500 zl. Wałbrzych, tel. 
074/841-29-73
OPEL OMEGA A CD, 1988 r., 170 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
złoty metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, ABS, 
wspomaganie, szyberdach, RM, welurowa tapicerka, stan b. do
bry, kpi. dokumentacja, -11.500 zł. Wrocław, teł. 071/396-36-33 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, srebrny metalic, wspoma
ganie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
centralny zamek, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-73-33 po 
godz. 16
OPEL OMEGA, 1988 r.. 2000 ccm, benzyna, popielaty, szyber
dach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, instalacja gazowa, - 8.100 
zl. Wrocław, tel. 071/361-52-50 0601/55-20-45 
OPEL OMEGA, 1988/89 r., 158 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, wspomaganie, RM, hak hol., zadbany, - 9.700 zł lub 
zamienię na droższy, o poj. do 1.41. Bielawa, tel. 074/833-90-48 
OPEL OMEGA. 1988/89 r., 180 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
metalic, sprowadzony w całości, 5-biegowy, hak, - 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, ko
lor grafitowy metalic. automatic, ABS, wspomaganie, kompu
ter, welur, tylny spoiler, hak, nowe opony, halogeny, sprowa
dzony w całości, zadbane wnętrze, - 6.500 z ł . okazja. Wro
cław. tel. 0601/77-61-54,071/348-34-78 
OPEL OMEGA, 1989 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
stan b. dobry, hak hol., dodatkowe światło .stop’, szyberdach, 
sprowadzony w całości, - 9.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-66-59 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r.. 156 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
benzyna, czerwony, szyberdach, wspomaganie, radio, stan do
bry, pompowane tylne amortyzatory, - 7.800 zł. Złotoryja, teł. 
0605/85-58-00
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 133 tys. km. 1800 ccm. biały, 
inst. gazowa, stan b. dobry, - 10.500 zł. Świebodzice, tel. 
074/858-89-03
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 185 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, wtrysk, biały, stan b. dobry, wspomaganie, centr. zamek, do 
poprawek lakierniczych, - 9.000 zl. Wieruszów, teł. 
062/581-00-21.0502/81-44-79
OPEL OMEGA. 1989 r.. 150 tys. km. 2300 ccm. hubo D. konia- 
kowy metalic. automatic, szyberdach, alarm * pilot, garażowa
ny, - 8.600 zł. Wrocław, teł. 071/318-38-57 po godz.17 
OPEL OMEGA. 1989/92 r., 2000 ccm. ciemny metalic, pilot, 
wspomaganie, zadbany, stan b. dobry, - 8.400 zł. Paczków, teł. 
077/431-7644.0604/55-08-56 po godz. 18 
O  OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, wrzo

sowy metalic, szyberdach, roleta, relingi dacho
we, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, • 11.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87024241

OPEL OMEGA. 1990 r., 227 tys. km. 2000 ccm. benzyna, biały, 
garażowany, bez wypadku, stan techn. b. dobry, stan opon do
bry. nowy akumulator, szyberdach, relingi dachowe, RM, wła
ściciel niepalący, zadbana tapicerka, • 10.300 zł lub zamienię. 
Otmuchów, teł. 077/431-30-45,0604/89-34-96 
OPEL OMEGA, 1990 r., 200 tys. km, 2000 ccm. benzyna, biały,

inst. gazowa, automatic, garażowany, stań’ b. dobry, - 8.000 zl. 
Wałbrzych, teł. 074/665-40-58
OPEL OMEGA KOMBI, 1990/96 r., 172 tys. km, 2400 ccm?ben
zyna, szary metalic, szyberdach, relingi dachowe, wspomaga- 

\ nie, centr. zamek, reg. fotela i świateł, el. reg. lusterka, RM po 
wymianie pasków, nowe klocki, welurowa tapicerka, kataliza
tor, przywieziony 03.2002 r., zadbany, stan b. dobry • 11.700 zł 
lub zamienię w tej cenie. Świdnica, tel. 0607/48-43-49 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, w kraju od 2 tygodni, wspomaganie, ABS, centr. za
mek, szyberdach, roleta, przegląd, stan b. dobry, • 10.900 z ł. 
kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
OPEL OMEGA CD, 1991 r., 92 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, ABS, centr. zamek, szyberdach, wspomaga
nie, komputer, skórzana kierownica, sprowadzony w całości, -
13.800 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-40-75 
OPEL OMEGA GL, 1991 r., 147 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, ben
zyna, beżowy metalic, wspomaganie, alarm, centr. zamek, ABS, 
RO, szyberdach, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, bez wy
padku, po wymianie zawieszenia, - 13.900 zł. Lubań, tel. 
075/722-42-71,0604/31-29-52
OPEL OMEGA, 1991 r., 2600 ccm, biały, inst. gazowa, nie skła
dak, klimatyzacja, el. reg. szyberdach, komputer, ABS, ARS, 
centr. zamek, wspomaganie, • 14.500 zl lub zamienię. Wrocław, 
tel. 0602/78-76-27
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r.. 182 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, ciemnoniebieski metalic, stan dobry, kompletna dokumen
tacja, nie składak, zadbany, garażowany, -12.500 zł. Wrocław, 
tel. 346-61-19
OPEL OMEGA KOMBI. 1991 r., 2300 ccm. diesel, piaskowy, 
stan b. dobry, wspomaganie kier., relingi dachowe, centralny 
zamek + pilot, 2 x alarm, koła 15*. welurowa tapicerka, RM Sony 
+ 6 głośników, szyberdach, składane tylne siedzenia (niesyme

trycznie), regulacja mocowania pasów, 5-biegowy, el. reguł, lu
sterka. -13.200 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991/18 r„ 2300 ccm. TDI, czerwony, 
wszystkie el. dodatki, ABS, debasto, -16.000 zł. Lubliniec, woj. 
częstochowskie, tel. 0606/18-72-53 
OPEL OMEGA, 1991/97 r., 230 tys. km, 3000 ccm. benzyna. 
24V, .czamy metalic. klimatyzacja, skóra, podgrzewane fotele, 
el. otw. szyby i szyberdach, alum. felgi. -14.700 zł. Wrocław, 
tel. 0601/22-84-22
OPEL OMEGA KOMBI. 1992 r.. 123 tys. km. 2000 ccm. benzy
na, czamy metalic, centr. zamek. ABS, wspomaganie, haloge
ny, szyberdach, roleta bagażnika, -14.500 zł. Lądek Zdrój, teł. 
074/814-60-86 po godz. 18
OPEL OMEGA KOMBI. 1992 r.. 2000 ccm, wtrysk, biały, stan 
idealny, pełne wyposażenie, w kraju od tygodnia, -13.000 zł. 
Milejów, gm. Ostrówek, teł. 0603/76-41-07 
OPEL OMEGA, 1992 r.. 170 tys. km. 2300 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie kier., centr. zamek, eł. reg. lusterka, zderzaki w 
kolorze nadwozia, dzielona tylna kanapa, stan techn. b. dobry, 
-11.400 zł lub zamienię na tańszy. Tomisław Śl., gm. Bolesła
wiec. teł. 075/731-20-53.0605/46-15-91 
OPEL OMEGA SEDAN. 1992 r., 140 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
pertowobordowy, szyberdach, ABS, serwo, centr. zamek, reg. 
fotel kierowcy, el. reg. reflektory i lusterka, bez wypadku, prze
bieg w kraju 2 tys. km, stan b. dobry, -11.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/646-38-10,0604/81-51-93 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 162 tys. km. 2300 ccm. turbo 
D, śliwkowy metalic, ABS. relingi dachowe, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, podgrz. lusterka, szyberdach, roleta, welu
rowa tapicerka, radioodtwarzacz, hak, regulowana kierownica, 
aluminiowe felgi. - 15.500 zł. Lubań, tel. 075/722-18-33, 
075/775-54-04
OPEL OMEGA, 1992 r., 2600 ccm, srebrny metalic, w kraju od 
roku. bez wypadku, stan b. dobry, - 17.600 zł. Opole, tel. 
077/464-96-86,0606/36-97-65
OPEL OMEGA KOMBI. 1992 r.. 180 tys. km, 2300 ccm, turbo
D. biały, ABS, szyberdach, centralny zamek, welurowa tapicer-
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ka. zarejestrowany, w kraju od 6 miesięcy, bez wypadku, -16.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0600/36-70-76 
OPEL OMEGA, 1992 r.. 160 tys. km, szary metalic, wspomaga
nie. el szyby. -11.000 zl. Wrocław, tel. 0601/74-58-25 
OPEL OMEGA, 1992/96 r., 118 tys. km, 2600 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, automaticT ABS, el. otwierane szyby przednie i tyl
ne, el. reguł, lusterka, podgrz. fotele, tempomat, el. szyberdach, 
centralny zamek, alarm, aluminiowe felgi, klimatyzacja, • 17.000 
zł. Wrocław, tel. 071/361-90-36, 0502/50-42-31 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 175 tys. km, 3000 ccm, 24V, 
czarny metalic, bez wypadku, ABS, centr. zamek, wspomaga
nie, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szy
berdach, alum. felgi, automatic, roleta, relingi dachowe, hak, 
drewno, podgrzewane fotele, • 16.200 zł. Legnica, tel. 
0605/96-26-56
O  OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r.( 170 tys. km, 2000 

ccm, benzyna inst. gazowa, ABS, • 14.000 złM tel. 
0601/38-94-05 01029721

O  OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 2000 ccm, benzy
na, biały, ABS, szyberdach, welurowa tapicerka, 
pilnie, - 10.000 zl. Wrocław, tel. 071/780-40-18 
81011681

OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 172 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy metalic, sprow. w całości, ABS, klimatyza
cja, el. otw. szyby, el. reg. i podgrzew. lusterka, centr. zamek, 
hak, relingi dachowe, opony zimowe, • 17.000 zł. Biadki, gm. 
Krotoszyn, tel. 062/722-41-33
OPEL OMEGA, 1993 r., 73 tys. km* 2000 ccm, i, benzyna, srebr
ny metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, 
zdejmowany hak, komputer, wersja z niklami, RO Grundig, stan 
idealny, książka serwisowa, • 21.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-14-84
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r.. 150 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, antracytowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, 
klimatyzacja, ABS, hak, inst. gazowa, butla na 501, po przeglą
dzie, relingi dachowe, • 19,500 zł lub zamienię na Forda Mon- 
deo kombi, diesel, droższy. Sulechów, tel. 068/385-50-18 
OPEL OMEGA CARAVAN,J993 r., 2000 ccm, granatowy, ABS, 
relingi dachowe, RO, roleta, alum. felgi * opony zimowe, inst. 
gazowa na gwarancji, • 16.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-17-21
OPEL OMEGA B, 1994 r., 105 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, kombi, klimatyzacja, blacharka do małych po
prawek, techn. sprawny - 7.000 DEM. Jasień, woj. zielonogór
skie, tel. 0604/89-54-95
OPEL OMEGA B, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, RM z RDS-em, hak, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
immobilizer ♦ 2 piloty, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyberdach, el. reguł, fotel kierowcy, alum. felgi, zadbany, 
kpi. dokumentacja, - 25.500 zł lub zamienię. Polkowice, tel. 
076/749-67-87,0604/88-64-03
OPEL OMEGA MV6 SEDAN, 1994 r.. 3000 ccm, 24V, bordowy, 
pełne wyposażenie, bez wypadku, - 35.800 zł. Wrocław, tel. 
071/349-37-85,0605/33-94-33
OPEL OMEGA B4.1994 r., 120 tys. km. 2000 ccm, zielony me
talic, RO, 5-biegowy, 4WD, wspomaganie kier., alum. felgi, el. 
reg. lusterka, alarm, el. reg. lusterka, poduszka pow., I właści
ciel, 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 internecie pod numerem - AG0207 www.autogiel- 
da.com.pl)
OPEL OMEGA B. 1994 r., 115 tys. km, 2000 ccm, ecotec, 16V, 
srebrno-złoty metalic, centralny zamek, wspomaganie kierow
nicy, ABS, el. otw. szyby, szyberdach i roleta, 5 zagłówków, we
lurowa taoicerka, drewniane dodatki, • 26.800 zł. Kępno, tel. 
0603/45-Ó1 -06
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r„ 160 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
wiśniowy, relingi dachowe, pilot, centralny zamek, el. reguł. lu-. 
sterka, pełna dokumentacja, stan idealny, • 16.400 zł. Klucz
bork, tel. 077/418-93-47, 0608/51-35-97 
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. 071/314-91-86, 0601/72-56-81 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 152 tys. km, 250Q.ccm, TDS, kolor 
grafitowy, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 
pod. powietrzne, immobilizer, telefon GSM, radio, RDS, kpi. do
kumentacja, I właściciel w Polsce, zdjęcia, ? 32.500 zł. Oława, 
tel. 071/303-89-80, 0604/85-40-04 
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 KOMBI, 1994 r., 122 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
zielony metalic, el. otw. szyby, ABS, el. reg fotele, szyberdach, 
klimatyzacja, alarm, centr. zamek, RM z RDS, welurowa tapi
cerka, garażowany, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 27.000 
zł. Wrocław, tel. 071/346-44-32. 0601/71-26-69 
OPEL OMEGA B. 1994 r„ 156 tys. km, 2000 ccm, 16V, biały, w 
kraju od 2 tygodni, oclony, bez wypadku, I właściciel, po prze
glądzie, pełne wyposażenie elektryczne, 2 pod. powietrzne, im
mobilizer, el. opuszczana żaluzja tylna, stan b. dobry, automa
tic, książka serwisowa, I właściciel w Niemczech, - 27.900 zl. 
Wrocław, tel. 071/327-96-98
OPEL OMEGA B. 1994 r.. 75 tys. km, 2500 ccm, V6, śliwkowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, ABS, alum. felgi, welurowa tapicerka, RO,
• 28.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-23-69,0600/89-83-08 
OPEL OMEGA B SEDAN, 1994/95 r., 131 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, granatowy, centr. zamek, wspomaganie, ABS, klimaty
zacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, el. 
podnoszone fotele, welurowa tapicerka, alum. felgi, stan techn. 
b. dobry, sprowadzony w całości, • 28.900 zł lub zamienię. Pru
sice, tel. 07.1/312-63-31, 0604/36-35-85 
OPEL OMEGA, 1994/95 r., 140 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
16V, ciemnozielony metalic, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, inst. gazowa, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, fotele i 
szyberadch, centralny zamek, ABS, 2 poduszki powietrzne, im
mobilizer, welurowa tapicerka, RO z RDS, alum. felgi Borbet, 
atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 30.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/847-52-69,0502/14-92-05
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994/95 r., 95 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., 
alarm, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
fotele, relingi dachowe, dzielona kanapa, 5 zagłówków, immo
bilizer, w kraju od 3 miesiąca, stan idealny, - 31.000. zł. Wro
cław. tel. 071/341-21-93
OPEL OMEGA B SEDAN, 1994/95 r.. 123 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, 16V, ecotec, kolor śliwkowy metalic, klimatyzacja, ABS, 
automatic, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby i szyberdach, el. 
reg. fotel kierowcy i roleta tylnej szyby, welurowa tapicerka, hak,- 
alum. felgi, bez wypadku, stan idealny, serwisowany, • 30.500 
zł. Wrocław, tel. 071/785-58-38 po godz. 19. 0602/44-63-93 
OPEL OMEGA B SEDAN, CD, 1994/95 r., 122 tys. km, 2000 
ccm, 16V, ecotec, kolor wiśniowy metalic, klimatyzacja, ABS, 
alum. felgi, el. otw. szyby, szyberdach, roleta, automatic, po
pielata welurowa tapicerka, alarm, RM + 6 głośników, bez wy
padku, stan idealny, • 30.500 zł. Wrocław, tel. 071/785-58-38 
po godz. 18,0602/44-63-93
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, immobilizer, RM, centr. 
zamek, relingi dachowe, bez wypadku, • 31.000 zł. Bolesławiec, 
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, teł. 071/314-11 -83
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r.. 160 tys. km, 2500 ccm, TD,
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 36.500 zl.
Nowogrodziec, tel. 0603/97-56-96
OPEL OMEGA B, 1995r., 70 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 16V,
czarny metalik, 136 KM, 2x poduszka powietrzna, ABS, wspo

maganie kierownicy, centralny zamek, alarm, immobilizer, RO, 
elektr. otw. szyby, el. otw. szyberdach, el. regulacja fotela kie
rowcy, el. sterowane i podgrzewane lusterka, relingi dachowe, 
• 40.000 zł. Oleśnica, tel. 0603/28-86.-29'’
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r.r128 tys. km, 2500 cćm, turbo 
D pełne wyposażenie oprócz skóry - 34.800 zł lub zamienię na 
tańszy. Złotoryja, tel. 076/878-50-71, 0606/98-27-90 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 96 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
biały, 136 KM, pirotechniczne napinacze pasów, ABS, klimaty
zacja, 2 poduszki pow., centr. zamek, halogeny, el. reg. i podg. 
lusterka, RO, el. otw. szyby, zestaw słośno mówiący, roleta ba
gażnika + siatka, bez wypadku, sprowadzony na mienie prze
siedleńcze, - 33.000 zł. Głogów, tel. 076/835-44-88 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r„ 65 tys. km, 2000 ccm, i 16V, 
srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, ABS, el. otw. szyberdach, el. reg. foteli, alum. fel
gi, radioodtwarzacz, welur, serwisowany, sprowadzony w cało
ści, 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, wspoma
ganie kier., centr. zamek, el. szyberdach, ABS, 2 poduszki pow., 
immobilizer, relingi dachowe, roleta, w kraju od tygodnia, - 
37.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/25-89-72 (ke0102)
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, butelkowozielony, ABS, wspomaganie, c. zamek + pilot, 
alarm, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, relingi, oryginalny 
hak, - 28.000 zł. Kalisz, tel. 062/761-96-02, 0601/75-58-24 
OPEL OMEGA SEDAN, 1995 r.. 81 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
kolor śliwkowy metalic, ABS, centr. zamek, immobilizer, el. reg. 
lusterka, reflektory, fotele i szyberdach, serwisowany, bez wy
padku, I właściciel, w kraju od 1/2 roku, stan b. dobry, - 31.500 
zl. Kożuchów, tel. 068/355-21-27 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r„ 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
granatowy, ABS, 2 pod. powietrzne, pełna elektryka, klimatyza
cja, centr. zamek ♦ pilot, alum. felgi, stan b. dobry, udokum. 
przebieg, wersja CD, • 33.000 zł. Lubomierz, tel. 0601/81-47-85 
OPEL OMEGA KOMBI B, 1995 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 16V 
benzyna, grafitowy metalic, oclony w całości, 2 poduszki po
wietrzne, automatic, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, centralny zamek * pilot, ABS, wspomaganie kier., 
welurowa tapicerka, relingi dachowe, roleta, książka serwiso
wa, stan b. dobry, - 31.700 zł. Lwówek śląski, tel. 0602/76-82-98, 
0603/74-73-17
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 133 tys. km, 2000 ccm, ECO
TEC 16V, srebrny metalic, pełne wyp. elektr., ABS, hak, radiood
twarzacz, 2 poduszki powietrzne, centr. zamek + pilot, roleta, 
relingi, ks. serwisowa, I właściciel. • 30.000 zł. Mikstat, tel. 
062/731-03-28,0600/50-45-53
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 siedze
nia, stan techn. b. dobry, - 33.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Nowa Sól, tel. 068/387-55-21, 0602/22-35-84 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 70 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
benzyna, czarny metalic, 136 KM, 2 pod. powietrzne, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm, immobilizer, RO, el. otw. 
szyby, szyberdach, el. reg. fotel kierowcy, el. reg. lusterka, re
lingi dachowe, stan b. dobry, - 40.000 zł. Oleśnica, tel. 
0603/28-86-29
OPEL OMEGA B, 1995 r., 148 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, kombi, 2 pod. powietrzne, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, bez wypadku, kompl. dokumentacja, • 29.500 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-19-57,0602/30-11-80 
OPEL OMEGA, 1995 r., 132 tys. km. 2000 ccm. 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, komputer, ABS, pełne wyposażenie elek
tryczne, drewno, 3 zabezpieczenia, pełna dokumentacja, • 
32.000 zł lub zamienię na droższy. Wrocław, tel. 071/372-68-84, 
0606/34-52-37
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r„ 95 tys. km. 2000 ccm. ciem
nozielony metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, centralny za
mek, 2 poduszki powietrzne, relingi dachowe, - 29.500 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/776-15-72,0502/04-88-94 
OPEL OMEGA KOMBI. CD. 1995/96 r., 158 tys. km. 2500 ćcm. 
TDS, perlowozielony metalic, klimatyzacja, ABS/ wspomaga
nie, 2 pod. powietrzne, szyberdach, alum. felgi, wszystkie el. 
dodatki, welurowa tapicerka, w kraju od 6 mies., bez wypadku,
1 właściciel, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 34.800 zł. Bole
sławiec. tel. 075/734-20-01
OPEL OMEGA KOMBI, 1995/96 r.. 94 tys. km, 2000 ccm, zielo
ny, bez wypadku, ABS, centr. zamek, klimatyzacja, poduszka 
pow., el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, - 30.900 zł. 
Legnica, teł. 076/854-18-41,0606/61-21-36 
OPEL OMEGA B, 1995/96 r., 104 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
zielony, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, ABS, klimatyzacja, 
pełne wyposażenie el., roleta tylna, skórzana kier, • 31.000 zl. 
Wrocław, teL 071/373-98-64
OPEL OMEGA B KOMBI. 1996 r.. 2500 ccm, tds, biały, klimaty
zacja, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, po remoncie ka
pitalnym silnika, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
reflektory i fotele, blokada skrzyni biegów, welurowa tapicerka, 
relingi dachowe, stan idealny, • 38.500 zł. Strzelin, tel. 
0604/89-08-67,0607/60-84-00 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem • AC0217 www.autogiel- 
da.com.pl)
O  OPEL OMEGA CD, 1996 r.t 71 tys. km, 2000 ccm, 

srebrzystoszary metalic, książka serwisowa, au
tomatic, klimatronic, alum. felgi, drewniane do
datki, welurowa tapicerka, wyposażenie elektr., 
2 pod. powietrzne i inne dodatki, stan idealny, w 
kraju od 2 dni, • 32.900 zł., tel. 062/762-20-94, 
0605/38-35-37 03003041

OPEL OMEGA B, 1996 r.. 88 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebmy 
metalic, klimatyzacja, ABS, reguł, fotel kierowcy, welurowa ta
picerka, radio, hak, alum. felgi, serwisowany, - 39.000 zł. Le
gnica. tel. 076/856-41-23,0604/20-55-67 
OPEL OMEGA KOMBI, 1996 % 98 tys: km, 250P ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, TDS, 4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
el. reg. reflektory, reg. fotel kierowcy, serwo, centralny zamek,
2 poduszki powietrzne, welurowa tapicerka, roleta bagażnika, 
relingi dachowe, ABS, klimatyzacja, bez wypadku, w kraju od 2 
tygodni, stan idealny, - 35.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-66-13, 
0601/79-66-69
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2000 ccm, 16V, perlowozlo- 
ty, wersja CD, nowoczesna instalacja gazowa, tani w eksplo
atacji, 2 poduszki powietrzne, napinacze pasów, ABS, wspo
maganie kierownicy, podwójna klimatyzacja, centralny zamek, 
alarm, pełne wyposażenie elektryczne, aluminiowe felgî Telin- 
gi dachowe, halogeny, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 0601/83-83-63 
OPEL OMEGA CD. 1996 r„ 69 tys. km, 2000 ccm. 16V, srebr
ny, automatic, ABS, klimatronic, komputer, szyberdach, pełne 
wyposażenie elektryczne, aluminiowe felgi 17", - 41.000 zł. Wro
cław, tel. 071/789-97-97,0604/4840-55 
OPEL OMEGA B, 1996/97 r., 60 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, instalacja gazowa, klimatyzacja, 2 pod. po
wietrzne, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, immobilizer, bez wypadku, • 34.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/666-37-27 
OPEL OMEGA CD, 1997 r„ 140 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
kolor grafitowy metalic. 4-drzwiowy, mało eksploatowany, ga
rażowanŷ  sprowadzony w całości • 52.500 zł. Sobótka, tel. 
0602/25-01-06
OPEL OMEGA CD KOMBI. 1997 r., 130 tys. km, 2500 ccm. 
TDS, zielony metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie elek
tryczne, komputer, klimatronic, ABS, aluminiowe felgi, radio, 
relingi dachowe, 4 poduszki powietrzne, • 50.000 zł. Ostrze
szów, gm. Myje, tel. 062/732-01-55 
OPEL OMEGA KOMBI, 1997 r., 142 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, wszystkie el. dodatki, ABS, 2 pod. powietrzne, 
szyberdach, hak, immobilizer, alum. felgi, sprowadzony w cało

ści, bez wypadku, - 32.500 zł lub zamienię na tańszy. Złotoiyja, 
tel. 076/878-52-75.0604/2243-22 
OPEL OMEGA B KOMBI. 1999 r.. 16 tys. krji, 2500 ćcm. V6, 
Ecotec, srebrny metalic, automatic, pełna opcja oprócz skórza
nej tapicerki, komputer, klimatronic, reflektory ksenonowe, - 
67.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/73044-74, 0603/1740-68 
OPEL OMEGA SEDAN, 1999/91 r., 151 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, biały, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, RM Blau
punkt, wspomaganie, - 9.800 zł. Rawicz, tel. 065/54547-08 
OPEL REKORD, 1974 r., 1700 ccm, diesel, brązowy, stan b. 
dobry, alum. felgi, oryginalny, unikatowy model, wykończenia 
w drewnie, • 4.800 zł. Oława, tel. 071/313-86-76 
OPEL REKORD, 1978 r., granatowy, 2-drzwiowy, przegląd do 
05.2002 r., stan dobry, - 1.000 zl. Bielawa, tel. 074/833-98-33 
wieczorem
OPEL REKORD, 1978 r., 2000 ccm, zloty metalic, automatic, 
welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyber-
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dach, RO Pioneer, alum. felgi, zadbany, garażowany, stan b. 
dobry, -1.700 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
OPEL REKORD, 1979 r.. 90 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, 
bordowy, zarejestrowany, silnik wymieniony w 1987 r., stan do
bry, hak hol, • 1.000 zł. Miechowice, gm. Wiązów, woj. wrocław
skie, tel. 0605/74-1642
OPEL REKORD, 1979 r., 2000 ccm, diesel, brązowy, hak, role
ta, w ciągłej eksploatacji, po remoncie silnika, bez korowi - 2.700 
zł. Opole, tel. 0604/32-9444
OPEL REKORD, 1979 r., 63 tys. km, 2000 ccm, brązowy, auto
matic, centr. zamek, hak, nowe szczęki i bębny hamulcowe, po 
remoncie silnika w 99 r., w ciągłej eksploatacji, przegląd do 
05.2002 r, • 1.500 zl lub'zamienię na Skodę 120 L. Wrocław, tel. 
071/341-18-86
OPEL REKORD, 1979 r., 60 tys. km, 1600 ccm instal. gazowa, 
białe tablice, techn. sprawny, bez rdzy, hak, przegląd do 2001 r, 
części, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0501/85-59-78 
OPEL REKORD, 1980 r., 1897 ccm, czerwony, nowe progi, opo
ny w dobrym stanie, brak aktualnego przeglądu, stan dobry, - 
700 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-9543 
OPEL REKORD, 1982 r., 2000 ccm, wtrysk stan silnika j skrzy
ni biegów dobry, aktualny przegląd, blacharka do remontu, 
sprawny, • 1.200 zł. Lwówek śląski, tel. 0605/28-69-98 
OPEL REKORD, 1982 r., 2300 ccm, diesel, pomarańczowy, za
rejestrowany na ciężarowo-uniwersalny, ważny przegląd do 
2002 r., w ciągłej eksploatacji, hak, po remoncie kapitalnym w 
1999 r., podobny do Poloneza Trucka, zużywa 8 1 oleju napę
dowego, - 2.500 zł lub zamienię na Golfa, Passata, Audi, Opla, 
uszkodzone. Wrocław, tel. 071/328-80-37 
OPEL REKORD KOMBI, 1983 r., 2100 ccm, diesel, czerwony, 
RO, ważny przegląd, po remoncie silnika i blacharki, stan do
bry, • 3.300 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-80-61 
OPEL REKORD BERLINA 1983 r., 163 tys. km, 2000 ccm. ben
zyna, szary metalic, el. reg. lusterka, cenlr. zamek, hak, 5-bie
gowy, duże lampy, inst. gazowa, • 4.500 zl lub zamienię na inny, 
o mniejszej pojemności. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-66-79 
OPEL REKORD, 1-983 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, ciemno
niebieski, blokada kierownicy, Mul-T-Lock, 2 nowe opony, stan 
dobry. • 2.700 zł. Lubin, tel. 076/847-32-25 
OPEL REKORD KOMBI. 1983 r.. 2000 ccm, benzyna, biały, 
wspom. kierownicy, centralny zamek, alum. felgi, RM * 4 gło
śniki, stan b. dobry, • 4.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-18-27. 
0503/08-56-15
OPEL REKORD, 1983 r„ 2000 ccm, benzyna, złoty, inst. gazo
wa, centr. zamek, szyberdach, do poprawek, • 1.900 zł. Wro
cław, tel. 0502/39-65-13
OPEL REKORD, 1983 r., 1800 ccm, srebrny, nowszy model, - 
3.500 zł lub zamienię na inny, z dopłatą do 5.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-72-37.0607/73-02-18 
OPEL REKORD. 1984 r.. 116-tys. km, 1800 ccm, OHC, biały, 
instal. gazowa, alum. felgi, centr. zamek, hak, el. otw. szyby, 
welur, halogeny, RO Sony, zadbany, • 5.400 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/832-07-57
OPEL REKORD, 1984 r.. 1800 ccm, benzyna, niebieski, inst. 
gazowa, szyberdach, hak, 4-drzwiowy, - 4.900 zł lub zamienię 
na inny samochód. Nowa Ruda. tel. 074/873-01-00, 
0605/15-11-05
OPEL REKORD, 1985/86 r., 2200 ccm, benzyna, granatowy, - 
5.200 zł. Zawonia, woj. wrocławskie, tel. 0604/27-11-14 
OPEL REKORD SEDAN. 1992 r., 166 tys. km, 1700 ccm, die
sel, pomarańczowy, bez wypadku, I właściciel w kraju, oszczęd
ny, garażowany, wspomaganie, welurowa tapicerka, RM, nowe 
opony + zimowe, stan techn. b. dobry, -15.900 zł lub zamienię 
na mniejszy. Wschowa, tel. 065/540-27 
O  OPEL REKORD, SENATOR, 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 
02024711

OPEL SENATOR, 1981 r., 2800 ccm, benzyna, granatowy, inst. 
gazowa, automatic, klimatyzacja, ABS, hak -hol., wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reguł, lusterka, alum. felgi, welurowa ta
picerka, licznik digital, przegląd do 03.2002 r., stan b. dobry, • 
7.900 zł lub zamienię na inny. Lubin, tel. 0606/31-15-89 
OPEL SENATOR SKŁADAK, 1986 r., 170 tys. km. 2300 ccm. 
diesel, kolor morski metalic, szyberdach, alum. felgi, welurowa 
tapicerka, garażowany, zadbany, stan techn. b. dobry, - 6.500 
zł lub zamienię na kombi. Zgorzelec, tel. 075/776-15-21 
OPEL SENATOR, 1987 r„ 127 tys. km, 3000 ccm, szary meta
lic, szyberdach, ABS, centr. zamekTwspomaganie, • 9.400 zł. 
Ostrów Wielkopolski, teł. 062/738-53-19 
OPEL SENATOR B, 1987 r„ 170 tys. km, 3000 ccm, 12V, zielo
ny, inst. gazowa, hak, deska digital, pełna elektryka, klimatyza
cja, szyberdach, ABS, skóra, zawieszenie aktywne, alum. felgi, 
drewno, roleta, automatic, wycieraczki na reflektory, podgrze
wane fotele, 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, centr. 
zamek, wspomaganie, ABS, komputer, szyberdach, nowy aku
mulator, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka,.reguł. wys. tylnego 
zawieszenia, po przeglądzie technicznym, kpi. dokumentacja, 
sprowadzony w całości, oryg. lakier, atrakc. wygląd, • 9.600 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-2947, 0604/80-17-52 
OPEL SENATOR, 1990 r., 196 tys. km, 2969 ccm. benzyna, 
granatowy metalic, automatic, ABS, klimatyzacja, el. reg. re
flektory, el. reg. i podg. lusterka, wspomaganie kier., alarm + 
pilot, centr. zamek, chromowane nadkola, welurowa tapicerka, 
garażowany, dzielona i rozkl. tylna kanapa, podlokjetniki, prze
gląd do 21.09.2001 r dużo części1, 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 internecie pod nume
rem-AC0221 www.autogielda.com.pl)
OPEL SENATOR. 1991 r.. 170 tys. Km. 3000 ccm, grafitowy 
metalic, dużo wyposażenia, zadbany, • 13.000 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/832-07-57
OPEL SINTRA ECOTEC, 1997 r., 83 tys. km, 2200 ccm, 16V, 
ciemnozielony metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki powietrz
ne, 7-osóbowy, alum. felgi, pełne wyp. elektr., stan b. dobry, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 42.000 zł lub zamia

na na tańszy. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/733-31-94, 
0601/56-55-59
OPEL TIGRA, 1995 r., 93 tys. km, 1400 ccm, 16V, ECOTEC, 
czerwień meksykańska, wspomaganie, centr. zamek, pełne wy
posażenie elektr., alum. felgi, skórzana kierownica, - 23.800 zł. 
Topola Mala, tel. 062/73541-99, 0603/24-00-08 
OPEL TIGRA, 1995 r., 100 tys. km, 1400 ccm, perłowoatramen- 
towy, klimatyzacja, alum. felgi, zadbany, - 22.000 zł lub zamie
nię na tańszy. Dzierżoniów, teł. 074/645-83-11,0600/25-91-04 
OPEL TIGRA, 1995 r., 147 tys. km, 1400 ccm, 16V, ceglasty, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, serwisowany w ASO, kupio
ny w salonie, stan idealny, - 24.300 zł. Wrocław, tel. 333-87-84 
po godz.20
OPEL TIGRA, 1996 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
RO, 5-biegowy, wspomaganie kier., centr. zamek, alum. felgi, 
klimatyzacja, 2 poduszki pow., sprowadzony w całości, kpi. do
kumentacja, sprowadzony z Niemiec, w kraju od roku, - 26.500 
zł. Milicz, tel. 0605/13-34-79,0605/46-76-71 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem -AG0214 www.au- 
togielda.com.pl)
OPEL TIGRA, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony, 
klimatyzacja, immobilizer, wspomaganie, wszystkie el. dodat
ki, RM, poduszki pow., halogeny, centr. zamek, • 25.700 zł. Lesz
no. tel. 065/54346-94, 0502/67-23-85 
OPEL TIGRA, 1996 r., 80 tys. km, 16V, czarny metalic, wspo
maganie, poduszka pow., alarm, RO z RDS, el. otw. szyby, ha
logeny, alum. felgi, spoiler, - 25.500 zł lub zamienię. Nysa, tel. 
077/433-92-21,0604/38-54-12
OPEL VECTRA GT, 1989 r., 2000 ccm, czerwony, kpi. doku
mentacja, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, ku
bełkowe fotele, 5-drzwiowy, alum. felgi, RM stereo, stan techn. 
b. dobry, • 9.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 
076/854-78-08,0602/36-07-03
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, 5-biegowy, sprowadzony w całości, garażowany, stan 
b. dobry, - 9.700 zł. Byczyna, tel. 077/41044-83 
OPEL VECTRA, 1989 r„ 1800 ccm, granatowy, wspomaganie, 
stan b. dobry, model 90 r, - 8.900 zł (możliwe raty) lub zamie
nię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 

^OPEL VECTRA, 1989 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, błę
kitny metalic, RM, hak, I właściciel w kraju, stan b. dobry, • 9.800 
zl. Polkowice, tel. 0601/97-96-24 
OPEL VECTRA, 1989 r., 2000 ccm, szary metalic, centr. za
mek, alarm, wspomaganie, szyberdach, welur, dzielona kana
pa, • 8.200 zł. Wrocław, tel. 0609/47-98-51 
OPEL VECTRA, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, 
ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. luster
ka, -12.000 zł.'Złotoryja, tel. 0605/38-01-16 
OPEL VECTRA SEDAN, 1989/90 r., 223 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna, szary metalic, welurowa tapicerka, centr. zamek, 
wspomaganie, dzielona tylna kanapa, katalizator, RM Blaupunkt 
2 zabezp., spoiler, atrakc. wygląd, techn. sprawny - 10.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 0606/92-61-19 
OPEL VECTRA, 1990 r , 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, sza
ry metalic, - 1.800 DEM. Zgorzelec, tel. 075/771-36-43, 
0502/66-2042
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r., 165 tys. km, 2000 ccm, biały, 
wspomaganie kier., szyberdach, radio + CD, atrakcyjny wygląd,
-11.500 zł. Leszno, teł. 065/520-99-25 
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, biały, • 
1.100 DEM. Olszyna, tel. 075/721-26-04 
OPEL VECTRA CD. SEDAN. 1990 r., 100 tys. km. 2000 ccm. 
wtrysk, kolor wiśniowy metalic. ABS, wspomaganie, el. reg. i 
podgrzewane lusterka, el. otw. szyberdach, oryginalne RO, 
welurowa tapicerka, halogeny, centr. zamek, obrotomierz, książ
ka serwisowa, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, za
dbany, stan b. dobry, hak, • 12.500 zł. Środa śląska, tel. 
0604/93-54-68 po godz. 16
OPEL VECTRA, 1990 r., 178 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, RO Opel + 6 głośników, alarm, hak, welurowa tapicerka, rocz
ne opony i akumulator, garażowany, • 10.500 zł. Wołów, tel. 
071/389-53-26,071/389-13-31
OPEL VECTRA, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, alarm, centr. zamek, hak, RO, automatic, alum. 
felgi, bez wypadku, • 8.500 zl. Wrocław, tel. 0601/58-81-35 
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r„ 117 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, bez wypadku, 
w kraju od 12.2000 r, - 9.800 zł. Zawidów, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0607/31-53-82
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r.. 1600 ccm, benzyna, kolor gra- 
fitowy. na białych tablicach, - 3.300 zł. Zgorzelec, tel. 
0603/03-67-60
OPEL VECTRA, 1990 r.. 2000 ccm, 16V, czarny, 160 KM, za
dbany, - 14.300 zł. Złotoryja, tel. 0602/53-97-82 
OPEL VECTRA GT, 1990/00 r„ 150 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
czarny metalic, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, RO, blo
kada, Mul-T-Lock, nowe opony, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-61-19,0608/8446-03 '
OPEL VECTRA, 1990/91 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, szyberdach, welurowa tapicerka, RM, sprowadzo
ny w całości, garażowany, reg. fotele, el. reg. reflektory, dzielo
na tylna kanapa, stan idealny, -12.000 zł lub zamienię. Jelenia 
Góra, tel. 075/75540-39
OPEL VECTRA, 1990/91 r., 120 tys. km, 1600 ccm, złoty meta
lic, szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, alarm + pilot, -10.900 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-35-84,0502/41-01-17 
OPEL YECTRA SEDAN, 1990/94 l , 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 zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0502/28-32-99, 
074/811-24-72
OPEL VECTRA, 1991 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, • 11.900 
zł. Dobroszyce, tel. 071/31441-83 
OPEL VECTRA, 1991 r., 77 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
czarny metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, w kraju 
od tygodnia, -13.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/40-91-00 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 2000 ccm, biały, wersja CD, 
wspomaganie, ABS, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, we
lurowa tapicerka, RM Opel + 6 głośników, el. wysuwana ante
na, szyberdach, alum. felgi, • 11.500 zł lub zamienię na Fiata 
C.inquecento. Wrocław, tel. 071/352-82-91,0600/82-26-36 
O  OPEL VECTRA CD, 1991 2000 ccm, złoty me

talic, ABS, 4x4, centr. zamek, wspomaganie, szy
berdach, kubełkowe fotele, -12.900 zł lub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87024351

OPEL VECTRA, 1991 r„ 140 tys. km. 1600 ccm, złoty metalic, I 
właściciel w kraju, sprowadzony w całości w 1995 r., 4-drzwio
wy, -12.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/63-02-89 
OPEL VECTRA, 1991 r.. 165 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
ekonomiczny, zabezpieczenie przed kradzieżą • 12.000 zł. Ko
wary, tel. 075/761-33-91
OPEL VECTRA GL, 1991 r., 160 tys. km. 1600 ccm, grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, ks. serwisowa, alum. felgi 15", radiood
twarzacz Sony + CD, el. reg. świateł, bardzo zadbany, kupują
cy zwolniony z opłaty skarbowej, • 11.800 zł. Krotoszyn, tel. 
0606/16-77*67
OPEL VECTRA GT, 1991 rf 130 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metalic, pełne wyposażenie, sprowadzony w całości, serwiso- i 
wany, I właściciel, stan b. dobry, - 13.200 zl. Leszno, tel. 
0608/22-2546 .
OPEL VECTRA, 1991 r., 100 tys. km, 2000 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, do sprowadzenia z Niemiec, 4x4, centralny za
mek, wspomaganie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, ABS, 
aluminiowe felgi BBS, - 10.500 zł. Lwówek śląski, tel. 
0602/63-01-69,0607/06-0744
OPEL VECTRA GT. 1991 r„ 130 tys. km, 2000 ccm. 136 KM. 
czerwony, bez wypadku, reg. fotel kierowcy, el. podgrzew. lu
sterka boczne, szyberdach, alarm, RM Opel kodowany, dzielo

na kanapa, otwór na narty, nowe amortyzatory gazowe, wspo
maganie., a 15.000 zł. Nysa, tel. 077/448-25-69,0608/16-67-56 
OPEL VECTRA, 1991 r„ 98 tys. km, 1800 ccm, czerwony, spro
wadzony w całości, wspomaganie, szyberdach, - 12.500 zl. 
Paczków, tel. 0608/72-99-07
OPEL VECTRA GT, 1991 r., 154 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, spoiler, obrotomierz, 
podłokietnik, alum. felgi 15", oryg. RM, kubełkowe fotele, atrakc 
wygląd, stan b. dobry, • 11.900 żł lub zamienię na tańszy. Pacz
ków, tel. 077/431-72-76, 0609/64-03-44 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r.. 150 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, perłowy, szyberdach, RO, alum. felgi, dzielona tylna ka
napa, welurowa tapicerka, zadbany, • 11.900 zł. Radków Kłodzki, 
tel. 074/871-22-02
OPEL VECTRA GL, 1991 t., 125 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
szary metalic, szyberdach, hak, RM, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, alarm, welurowa tapicerka, kpi. opon zimowych, dzie
lone tylne siedzenia, • 11.900 zl lub zamienię na busa towos, 
diesel. Wałbrzych, tel. 074/84246-68, 0604/89-87-85 
OPEL VECTRA GT, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy. ABS. 
wspomaganie kierownicy, RM, stan dobry, -12.600 zl. Wilkowi
ce, gm. Lipno, tel. 065/534-12-50 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, wiśniowy metalic, 
5-drzwiowy, alum. felgi 15", ćentr. zamek, alarm, blokada skrzyni 
biegów, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, wspomaganie,
-13.000 zł. Wrocław, tel. 0607/3:2-36-57 
OPEL VECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, stan b. dobry, garażowany, pełna dokumenta
cja, szyberdach, w kraju od 7 miesięcy, radioodtwarzacz ♦ 6 
głośników, opony zimowe, welurowa tapicerka, - 12.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/373-61-37 po godz. 20, 0603/84-99-70 
OPEL VECTRA SEDAN J  991 r., 1600 ccm, benzyna, złoty me
talic, wspomaganie, welurowa tapicerka, ABS, na białych tabli
cach • 3.000 DEM + cło. Zielona Góra, tel. 068/326-23-69, 
0600/89-83-08
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 14 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciem- 
nobordowy, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie kier., ciem
ne szyby, ospoilerowanie Camei z Vectry 16V, sportowy wy
gląd, stan b. dobry, -12.500 zł. Bolesławiec, tel. 0503/3646-39 
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 1800 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, w kraju od roku, bez wypadku, wspomaganie, szyberdach 
2-stopniony, alum. felgi, RM Opel, -12.500 zł (możliwe raty) lub 
zamienię. Legnica, tel. 076/866-33-33,0602//1 -07-00 
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 120 tys. km, 1600 ćcm. wtrysk, czer
wony, alum. felgi, wspomaganie, RO, w kraju od kilku tygodni, - 
12.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Leszno, tel. 
0607/09-85-14, 0049/160-99-55-01-00 Niemcy 
OPEL VECTRA 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; RM, 
po przeglądzie, stan techn. b. dobry, -11.400 z ł, kup. zWoln. z 
opł. skarbowej. Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
OPEL VECTRA, 1991/92 r„ 135 tys,km, 1700 ccm, diesel, gra
natowy metalic, ABS, wspomaganie, hak, centr. zamek, szy
berdach, radio, zderzaki w kolorze nadwozia, w kraju od mie
siąca! bez wypadku, • 13.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 0604/58-81-81
OPEL VECTRA SEDAN, 1991/92 r., 151 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, model ’92, wspomaganie, alarm, 
el. reg. reflektory, sprowadzony z Niemiec w 1999 r., zadbany, 
bez wypadku, kpi. dokumentacja, stan tech. b. dobry, • 12.500 
zl. Węgry, woj, wrocławskie, tel. 0607/42-93-32 
OPEL VECTRA, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, granatowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspoma
ganie, ABS, el. reg. lusterka, alum. felgi, sprowadzony w cało
ści, stan b. dobry, • 12.600 zł. Rydzyna, tel. 065/538-88-37 
OPEL VECTRA, 1992 r., 68 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, ABS, 
szyberdach, alum. felgi - 3.500 DEM + cło, do sprowadzenia, - 
11.800 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-3643, 0502/66-2042 
O  OPEL VECTRA, 1992 r., 1600 ccm 5-drzwiowy, 

wspomaganie, centr. zamek, • 12.900 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/7949-88 87024361

OPEL VECTRA, 1992 r., 88 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, bez wypadku, oryg. lakier, 1 właściciel w 
Niemczech, w kraju od 2 tygodni, ABS, el. otw. szyby i szyber
dach, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, zde
rzaki i lusterka wl(ol. nadwozia, stan idealny, - 14.800 zł. Ole
śnica. tel. 071/398-91-31,0501/37-12-15 
OPEL VECTRA SEDAN. 1992 r„ 158 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
kolor grafitowy, ABS, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, szy- 
berdachf centr. zamek, sprowadzony w całości, • 14.500 zł. Ole
śnica, tel. 071/31446-22 po godz. 16 
OPEL VECTRA, 1992 r.,' 1600 ccm, biały, centr.-zamek, alarm, 
wspomaganie, - 10.500 zł lub zamienię na mniejszy, dopłata^ 
Pokój, tel. 077/469-80-24, 0604/56-09-37 
OPEL VECTRA, 1992 r., 170 tys. km. 2000 ccm. 16V, DOHC. 
150 kM, kolor grafitowy metalic, ABS, komputer, el. reg. reflek
tory, wspomaganie, szyberdach, kubełkowe fotele, alum. felgi,
5 szt., sport. ukł. wydechowy, dzielona kanapa, stan b. dobry, - 
13.900 zl lub zamienię na inny, D. Stronie Śl., tel. 0602/30-76-70 
OPEL VECTRA, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, i OHC, grafito
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, radioodtwarzacz + 6 
głośników, model przejściowy, pełna dokumentacja, I właści
ciel w Polsce, -13.800 zł. Turek, tel. 0605/78-08-32 
OPEL VECTRA, 1992 r„ 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, 5-drzwiowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
wspom. kierownicy, ABS, centralny zamek, alarm, Mul-T-Lock, 
kpi. opon zimowych, -10.900 zl. Wałbrzych, tel. 0601/55-94-72 
OPEL VECTRA, 1992 r., 1700 ccm, diesel, bordowy, 5-biego
wy, centr. zamek, szyberdach, alarm, hak, wspomaganie, • 
14.500 zł. Zaręba, tel. 075/722-18-73 
OPEL VECTRA CD, 1992 r., 102 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
czerwony, klimatyzacja, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
RM stereo, welurowa tapicerka, białe zegary, 5-drźwiowy, 5-bie
gowy. hak, I właściciel, kpi. dokumentacja, sprowadzony w ca
łości, stan b. dobry, • 13.800 zł. Złotoryja, tel. 0601/16-90-27 
OPEL VECTRA CD. 1992/93 r.. 130 tys. km. 1800 ccm. benzy
na, wiśniowy metalic, bez wypadku, do sprowadzenia z Nie
miec, 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, 1992/93 r., 109 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, szary 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, tydzień w kraju, kpi. dokumentacja, bez 
‘wypadku, stan b. dobry, • 13.700 zł (kupujący nie płaci podat
ku). Rawicz, tel. 065/546-1046,0603/85-2646 
OPEL VECTRA SEDAN. 1992/93 r.. 125 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, perłowografitowy metalic, sprowadzony w całości, w 
kraju od 2 tygodni, centr. zamek, halogeny, el podgrzewane lu
sterka, el. reg. reflektory, RM, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, 
stan idealny, • 13.300 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, 
tel. 0604/25-21-53 ^
OPEL VECTRA SEDAN. 1992/93 r.. 121 tys. km, 1800 ccm,5' 
wtrysk, pertowośliwkowy metalic, bez wypadku, centr. zamek, 
wspomaganie, szyberdach, lusterka i zderzaki w kolorze nad
wozia, RM, atermiczne szyby, w kraju od tygodnia, • 13.700 zl 
^zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76, 
0604/26-53-15 , _
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 122 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, dodatk. opony zimowe, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, • 16.000 zl. Wałbrzych, tel. 0601/56-30-55 
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r., 115 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, wsppmaganie, szyberdach, książka serwiso
wa, RM, bez wypadku, • 13.300 zl. Legnica, tel. 076/862-03-91. 
0605/63-27-78
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r„ 120 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, czerwony, ABS, wspomaganie kier., poduszka pow., centr. 
zamek, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. reflektory, el. reg. 
lusterka, drewniane dodatki, kpi. kół zimowych, reguł, fotele, 
stan b. dobry, • 19.000 zł. Raciborowice 111, tel. 076/818-06-62 
OPEL VECTRA, 1993 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy metalic, inst. 
gazowa, ABS, wspomaganie, hak, - 19.000 zl. Opole. tel. 
077/487-5142
OPEL VECTRA, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, metalic, kupio
ny w salonie, Mul-T-Lock, - 18.500 zł. Boguszów-Gorce, teł. 
074/844-84-61
OPEL YECTRA SEDAN, 1993 r.. 1600 ccm, granatowy metalic.
• 15.300 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17 
OPEL VECTRA, 1993 r., 93 tys. km, 2000 ccm, i, benzyna, ko
lor śliwkowy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. luster
ka, komputer, dzielona tylna kanapa, 5-drzwiowy, sprowadzo
ny w całości, nieeksploatowany w kraju, stan b. dobry, • 16.200 'I 
zł. Nowogrodziec, teł. 075/731-6642,0606/48-97-62 
OPEL YECTRA, 1993 r.. 135 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały,
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GIEŁDA SAMOCHODOWA
we Wrocławiu w nowym miejscu

samochody osobowe, dostawcze 
ciężarowe i motocykle 

oraz CZĘŚCI (miejsca pod wiatą)
W / zapraszają

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

Zapraszamy również innebrarjże.łłość miejsc nieograniczona. 
W ro c ła w , t e l.  0 7 1 /3 ^ 4 -1 5 -1 7 , 3 3 4 -1 5 -1 0

NAJLEPSZA GIEŁDA NA DOLNYM ŚLĄSKU!
instalacja gazowa, centr. zamek, ABS, alarm, hak, wspomaga
nie, automatic, oznakowany, • 15.800 zl lub zamienię na Polo
neza do 5.000 zl. Polkowice, tel. 076/749-65-91 
OPEL YECTRA, 1994 r., 103 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, radio, stan b. dobry, - 14.900 zl. Legnica, tel. 
076/722-70-48,0601/72-33-19
OPEL VECTRA, 1994 r„ 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, 
poduszka pow., szyberdach, ABS, el. reg. reflektory, bez wy
padku, - 19.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-02-55 po g. 18 
(ke0101)
OPEL VECTRA SEDAN, 1994 r., 145 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
pertowociemny metalic, kpi. dokumentacja, w kraju od 1.5 roku,
1 właściciel, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, immobilizer, wspo
maganie, el. otw. szyby i szyberdach, klimatyzacja, hak, za
dbany, bez wypadku, stan techn. b. dobry, - 21.000 zł. Legnica, 
tel. 076/858-41-90, 0607/34-18-75
OPEL VECTRA, 1994 r.t 2000 ccm, 16V, granatowy, 5-drzwio
wy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, szyberdach, welur, immobilzer, ABS, • 19.500 zł. Lubin, 
tel. 0601/93-35-12

;^MEL VECTRA, 1994 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zie
lony metalic, katalizator, klimatyzacja, szyberdach, pełne wy
posażenie oprócz skóry • 6.800 DEM. Niemcy, lei. 
0049/173-38-16-84,0049/56-19-85-67-76 
OPEL VECTRA, 1994 r., 132 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., immobilizer, 
centr. zamek, szyberdach szklany, wymienione paski, nowa 
pompa wodna, nowy akumulator (gwarancja), sprowadzony w 
całości w 02.2001 r„ I właściciel, zdjęcia do wglądu, rej. do 
04.2002 r, -18.800 zł. Nysa, tel. 077/433-71-69,0600/68-29-82 
OPEL VECTRA, 1994 r., 99 tys. km, 1700 ccm, TD, grafitowy 
metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, immobilizer, • 23.500 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 0606/70-53-56 
OPEL VECTRA, 1994 r„ 130 tys. km. 1700 ccm, turbo D Isuzu, 
ziełony, centralny zamek, el. otwierane szyby, wspomaganie 
kier., immobilizer, rafiio, RDS, 5-drzwiowy, dzielona kanapa, w 
kraju od roku, - 21.200 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-34-68, 
0603/60-78-99
OPEL VECTRA CDX, 1994 r., 93 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, ABS, el. reg. lusterka i 
szyby, reg. reflektory, podgrzewane lusterka i szyba, 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek, stan b. dobry, • 20.500 zł. Proszków, 
gm. Środa Śląska, tel. 0607/57-86-25 
OPEL VECTRA, 1994 r„ 116 tys. km, 1700 ccm, turbo D, biały, 
82 KM, stan b. dobry, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaga
nie, -19.000 zl. Smolice, woj. leszczyńskie, tel. 0604/14-05-39 
OPEL VECTRA, 1994 r„ 125 tys. km, 2500 ccm, V6,24V, ciem
noniebieski metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek, ABS, ekonomizer, automatic, welurowa tapicerka, drew
no, zadbany, dokumentacja, • 17.900 zł. Strzelin, tel. 
071/393-14-91,0600/32-69-05
OPEL VECTRA CDX, 1994 r., 98 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, inst. gazowa na gwarancji, wszystkie 
el. dodatki, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. za
mek, immobilizer, alarm + pilot, alum. felgi, szyberdach, halo
geny, welurowa tapicerka, garażowany, kpi. dokumentacja, za
dbany, stan idealny, • 23.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-29-70, 
jpi/28-50-59

*OPEL VECTRA SEDAN, T9947:,-1-25 (ys. km. 1600 ccm. bor
dowy metalic, ABS, wspomaganie, szyberdach;-ałarrti, RO + 6 
głośników, w kraju od mies., bez wypadku, centr. zamek z piło- - 
tem, -18.555 zł. Wrocław, tel. 0601/70-49-98 
OPEL VECTRA, 1994 r., 109 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, benzy
na, biały, 4-drzwiowy, sprowadzony w całości, zadbany, gara
żowany, welurowa tapicerka, el. otw. szyby i szyberdach, halo
geny, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, • 
17.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-02-10,0601/64-22-52 
OPEL VECTRA, 1994 r., 93 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciemno
zielony metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. po
wietrzne, szyberdach, ciemne szyby, atrakcyjny wygląd, stan 
idealny, -19.900 zl. Żary, tel. 068/363-64-17,0602/75-27-17 
OPEL YECTRA SEDAN, 1994/95 r., 2000 ccm, zielony, ABS, 2 
pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 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 A, 1995 r., 125 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały,
2 pod. powietrzne, ABS. wspomaganie, hak, lusterka el. - 23.900 
zl. Wrocław, tel. 071/321-30-99
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. 0608/05-28-15 

W  81011801 
O  OPEL VECTRA SEDAN, 1995 r., 2000 ccm, GT

ABS, wspomaganie, automatic, centr. zamek, 
alum. felgi, • 18.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87024151

OPEL VECTRA A SEDAN, 1995 r.. 150 tys. km, 1600 ccm, sza
ry metalic, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. za
mek, szyberdach, alarm, immobilizer, sprowadzony w całości 
10.2000 r., kpi. dokumentacja, bez wypadku, kpi. kól zimowych,
- 18.500 zl lub zamienię, chętnie na kombi. Głogów, teł. 
0603/95-86-32
OPEL VECTRA, 1995 r., 75 tys. km, 2000 ccm, benzyna, turku
sowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, stan b. dobry, - 22.500 
zł lub zamienię na kombi, turbo D. Grodków, tel. 077/415-45-99 
OPEL YECTRA, 1995 r., 1800 ccm, zielony metalic, automatic, 
2 pod. .powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., we
lurowa tapicerka, sprowadzony w całości, • 17.900 zl. Leszno, 
tel. 0605/44-73-47
OPEL VECTRA SEDAN, 1995 r., 87 tys. km, 1800 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, klimatyzacja, wspomaganie, poduszka po
wietrzna, centr. zamek, alarm, immobilizer, ABS, el. reg. szy
berdach, hak, RM, wysuwana antena, stan techn. b. dobry, cena
- 22.000 zł w rozliczeniu może być Polonez, Daewoo Tico, Matiz. 
Lubin, tel. 0601/59-55-43
OPEL VECTRA, 1995 r., 117 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, grana
towy metalic, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, szyber
dach, RO, centr. zamek, - 20.800 zł. Opole, tel. 077/455-63-07 
OPEL VECTRA, 19951., 66 tys. km, 2000 ccm, granatowy me
talic, klimatyzacja, poduszka pow., el. otw. szyby, alum. felgi, 
immobilizer, radio, centr. zamek, • 21.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-37-27
OPEL VECTRA, 1995 r., 88 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. za
mek, immobilizer, Mul-T-Lock, napinacze pasów, halogeny, ze
gar, termometr zewn., RM stereo, welurowa tapicerka, szyber
dach, atermiczne szyby, kpi. dokumentacja, serwisowany, I wła
ściciel, • 21.900 zł. Wrocław, tel. 071/328-02-42,0501/85-25-16 
OPEL VECTRA, 1995/96 r., 1600 ccm, benzyna, 16V, srebrny 
metalic, ecotec, klimatyzacja, wspom. kierownicy, centralny za
mek, el. otw. szyby, alarm, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, w kraju od 3 lat, I właściciel, ->27.000 zł lub zamienię, 
(możliwe raty). Wałbrzych, tel. 074/843-43-65 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 49 tys. km, 1700 ccm, TDI, fioletowy

metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, oryg. 
radio, - 35.000 zł. Dąbrowa Bolesławiecka 6b, teł. 075/736-96-28 
OPEL VECTRA B SEDAN, 1996 r„ 90 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D, zielony metalic, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, centr. 
zamek ♦ pilot, RM z RDS, dzielona tylna kanapa, zadbany, ga
rażowany. • 31.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-73-96, 
0602/84-64-56
OPEL VECTRA B, 1996 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
śliwkowy metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, alarm * pilot, 2 pod. powietrzne, szy
berdach, immobilizer, alum. felgi, RO, serwisowany w ASO Opel, 
kpi. kół zimowych, stan b. dobry, • 28.800 zł. Wrocław, teł. 
071/352-36-55,0602/62-42-79
OPEL VECTRA CD, 1996 r„ 40 tys. km. 1600 ccm, 16V 2 pod. 
powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, 5 zagłówków, kpi. 
dokumentacja, stan idealny, • 29.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0606/30-49-25
OPEL VECTRA B. 1996 r., 110 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, Ecotec, wspomaganie kier., RO, pod. powietrzna, szyber
dach, ABS, inst. gazowa fabrycznie montowana, centr. zamek, 
w kraju od 5 mies, - 29.000 zł. Głuchołazy tel. 077/439-71-36 
OPEL VECTRA, 1996 r., 2000 ccm, 16V, śliwkowy metalic, peł
ne wyposażenie el., klimatyzacja, ABS, TC, aluminiowe felgi 
17", po tuningu w Niemczech, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, 
• 33.000 zł. Jawor, tel. 076/870-88-74, 0601/71-45-58 
OPEL VECTRA, 1996 r., 2000 ccm, Ecotec, śliwkowy, klimaty
zacja, ABS, TC, aluminiowe felgi 17”, po tuningu w Niemczech, 
atrakcyjny wygląd, alarm, oznakowany, stan b. dobry, - 33.000 
zł. Jawor, tel. 076/870-88-74
OPEL VECTRA B SEDAN, 1996 r., 95 tys. km, 1600 ccm, czar
ny metalic, oryg. lakier, kpi. dokumentacja, ABS, póduszka pow., 
wspomaganie, centr. zamek, immobilizer; alarm + pilot, RO, el. 
reg. lusterka, el. ótw. szyby, dodatkowe światło .stop', garażo
wany, 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 gra
fitowy metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, halogeny, RM, centr. zamek, immobilizer, re
guł. fotel kierowcy, stan b. dobry, - 30.000 zl. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-58-20,0609/17-18-37 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 133 tys. km, 2000 ccm. 16V, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, welu
rowa tapicerka, • 35.000 zł. Oleśnica, tel. 0607/14-97-55

OPEL VECTRA B CD, 1996 r„ 37 tyŝ km, 1800 ccm, 16V eco
tec, atramentowy metalic, wspomaganielciej^ABS, klimatyza
cja, podłokietnik, el. otwierane szyby, el: reguł, lusterka, el. 
otwierany szyberdach, komputer, halogeny, aluminiowe "felgi, 
garażowany, stan b. dobry, • 31.000 zl. Oleśnica. Um7  
0605/94-74-92
OPEL VECTRA GL. SEDAN, 1996 r., 1600 ccm, 16V, niebieski 
metalic, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 2 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 
welurowa tapicerka, RO, I właściciel, garażowany, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, • 31.700 zł. Paczków, tel. 
077/431-77-52,0602/67-58-35
OPEL VECTRA, 1996 r.t 107 tys. km, 1700 ccm, TDi, bordowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, ABS, po
duszka pow., alum. felgi, • 31.000 zł. Skokowa, gm. Prusice, 
tel. 071/312-57-96
OPEL VECTRA CD EXCLUSIV, 1996 r., 100 tys. km, 2500 ccm. 
V6, ecotec, czarny metalic, klimatronic, poszerzony, obniżony, 
skóra, drewno, pełne wyposażenie, alum. felgi AEZ16". zawie
szenie po tuningu Irmsher, opony 225/45 ZR 16*, kpi. doku
mentacja, nie eksploatowany w kraju, stan idealny, • 41.000 zł. 
Topola, tel. 074/817-40-18
OPEL YECTRA DTI, 1996 r, 116 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, el. otw. Szyby, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, poduszka powietrzna, serwo, centralny zamek, RM, 
ABS, welurowa tapicerka, książka serwisowa, w kraju od 3 ty
godni, bez wypadku, stan idealny, - 31.500 zl. Wałbrzych, tel. 
074/848-66-13,0601/79-66-69
OPEL VECTRA B, 1996 r., 73 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordowy 
metalic, hatchback, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, immobilizer, centr. zamek, klimatyzacja, - 27.900 
zł. Wrocław, tel. 071/788-69-09, 0607/36-27-72 
OPEL YECTRA B, 1996/97 r., 140 tys. km. 1700 ccm. turbo D. 
zielony metalic. bez wypadku, 5-drzwiowy, 2 poduszki powietrz
ne, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, 
halogeny, oclony w 2001 r., książka serwisowa, - 33.000 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 0602/76-82-98
OPEL YECTRA B, 1996/97 r„ 122 tys. km, 1600 ccm, 16V, Eco
tec, kolor grafitowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 
alum. felgi 15”, koła zimowe, RO, immobilizer, halogeny, centr. 
zamek + 2 piloty, garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 31.900 
zl lub zamienię na inny, chętnie kombi. Oława, tel. 
071/313-57-48,0608/85-55-74
OPEL YECTRA, 1996/97 r., 151 tys. km, 2000 ccm, diesel, śliw-
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kowy, I właściciel w kraju, bez wypadku, klimatyzacja, 2 po
duszki powietrzne, spoiler, hak. aluminiowe felgi, centralny za
mek, RO, alarm, 2 kpi. kół, • 37.000 zł. Piechowice, tel. 
075/761-72-88,0601/91-18-18

- OPEL VECTRA CDX, 1996/97 r., 77 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
.kóTof ołiwkowoperłowy,.ABS, SRS, TC, klimatronic, pełne wy
posażenie Stektryczne, skóra czarna, 2 poduszki powietrzne, 
drewno, alum. feigi,GQ* komputer, lodówka w schowku, w kra
ju od 5 mies., staa idebhw. - 39.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-04-33,0601/81-34-73X-^
OPEL YECTRA B, 1996/97 r., 56 tys. kfrw.1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie eiąktr., 2 pod. po
wietrzne, ABS, alum. felgi, - 28.800 zł lub zamieifię .„Złotoryja, 
tel. 0604/83-26-46, 076/878-63-77 
OPEL YECTRA B, 1997 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 16V, biały 
automatic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. reg. lusterka i szyby, 
centr. zamek ♦ pilot, - 30.900 zł lub zamienię na tartszy. Kępno, 
tel. 0607/35-01-40,062/782-49-58 
OPEL YECTRA KOMBI. 1997 r., 62 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
Ecotec, pertowobordowy, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, 
el. otw. szyby, RM, relingi dachowe, roleta, alum. felgi, centr. 
zamek, - 36.500 zł. Wrodaw, tel. 071/357-52-71,0501/48-28-69* 
OPEL VECTRA, 1997 r., 34 tys. km, 1800 ccm, 16V, złoty meta
lic, 4 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. szyby, wspomaganie 
kier., centr. zamek, ABS, alum. felgi, RO + panel sterowania w 
kierownicy, immobilizer, • 36.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-02-55 po g. 18 : (ke0105) - 
OPEL VECTRA B, 1997 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
16V, perłowogranatowy, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
klimatyzacja, wspomaganie, alum. felgi, el. otw. szyby, podgrze
wane, el. rea. lusterka, reg. kierownica, 5-drzwiowy, RO, alarm, 
stan b. dobfy, • 32.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-58-13, 
0604/43-14-26
OPEL VECTRA KOMBI. 1997 r.. 67 tys. km, 2500 ccm, V6, czar
ny metalic, 4 poduszki powietrzne, klimatronic, ABS, TC, alum. 
felgi, skóra, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, podgrzewane fote
le. - 41.000 zł. Kępno. tel. 062/782-45-62.0606/44-36-19 
OPEL VECTRA B. 1997 r.. 71 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, ABS, 2 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby, eł. reg. lusterka i podgrzewane, alum. 
felgi, koła zimowe, reguł, fotel kierowcy, immobilizer, blokada 
skrzyni biegów, oznakowany, oryginalny RO z RDS + 8 głośni
ków, halogeny, • 35.400 zł (możliwe raty przez komis lub za
miana). Kłodzko, tel. 074/647-10-85, 0606/70-86-46 
OPEL VECTRA B, 1997 r„ 11 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor 
śliwkowy metalic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, 2 el. otw. szy
by, wspomaganie, ABS, RO, pilot w kierownicy, welurowa tapi
cerka,. klimatyzacja, • 34.000 zl lub zamienię na busa. Kobyla 
Góra, tel. 0603/62-31-29
OPEL VECTRA B, 1997 r, 1600 ccm, 16V, szafir metalic, wspo
maganie kier., ABS, klimatyzacja, poduszka powietrzna, alum. 
felgi, el. otw. szyby, reflektory, RO, immobilizer, - 31.500 zł. Oła
wa, tel. 071/313-46-46 po godz.17,313-01-71 do godz.17 
OPEL VECTRA B SEDAN, 1997 r„ 78 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
kolor śliwkowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, opony 
zimowe, RO, alarm, reguł, fotel kierowcy, kupiony w salonie, 
garażowany, stan idealny, • 36.000 zł. Świeradów Zdrój, teł. 
075/784-55-77
OPEL VECTRA B kombi, 1997 r„ 72 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czarny metalic, ABS, 4 poduszki pow., immobilizer, centr. za
mek, szyberdach, RM, welurowa tapicerka, relingi dachowe, 
zadbany, w kraju od roku + zimowe opony, • 33.800 zł. Wro
cław, tel. 071/349-47-92, 0604/56-95-73 
OPEL YECTRA, 1997 r„ 75 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, ABS, 
poduszka powietrzna, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, kupiona w salonie, I właściciel, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 
071/324-90-89,0503/84-39-17
O  OPEL VECTRA, 1997 r., 2000 ccm, 16V, srebrny 

metalic, ABS, 2-poduszft powietrzne, pełne wy
posażenie, aluminiowe felgi, kupiony w salonie,
I właściciel, stan idealny, 5-drzwiowy, - 36.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/76-12-10 

OPEL VECTRA KOMBI. 1997/98 r„ 120 tys. km, 2000 ccm. TDi. 
16V, atramentowy, ABS, centr. zamek ♦ pilot, podgrzewane fo
tele, wspomaganie, alum. felgi 15", klimatyzacja, roleta, relingi 
dachowe, książka serwisowa, - 37.800 zł. Leszno, tel. 
065/549-60-40,0603/33-92-68
OPEL YECTRA SEDAN, 1997/98 r., 67 tys. km. 1600 ccm, gra
natowy metalic, klimatyzacja, pełne wyposażone, alarm + pilot,
• 35.000 zł lub zamienię. Wrocław, te|. 071/362-62-31 
OPEL VECTRA KOMBI. 1997/98 r., 98 tys. km. 1800 ccm. 16V. 
czarny metalic, kupiony w salonie, serwisowany, 2 pod. powietrz
ne, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek + pilot, komputer, alum. felgi, halogeny, 
oryginalny RO Philips + panel, blokada skrzyni biegów, gara
żowany, • 33.500 zl. Wrocław, tel. 0501/60-81-00 
OPEL VECTRA B KOMBI, 1998 r., 74 tys. km, 2000 ccm. srebr
ny metalik, wersja CD, klimatyzacja, - 42.000 zł. Lubin, tel. 
0601/77-70-90
OPEL YECTRA, 1998 r.. 100 tys. km, 2000 ccm, 16Y, czarny

1.06.2001 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 29



Europejski 
Rindusz 
Leasingowy

PROCEDURA UPROSZCZONA 
BEZ ZAŚWIADCZEŃ Z U.S I Z.U.S 

KORZYSTNE UPUSTY 
FORMALNOŚCI U KLIENTA

59-220 LEGNICA UL. JAWORZYŃSKA 261 
(076)850-73-29 0607-404-575 0607-055-715 

www.efl.com.pl 0P012151

metalic, OTi, klimatyzacja, ABS, pełne wyposażenie elektr., po
duszka pow., RM, bez wypadku, stan idealny, 5-drzwiowy, nie 
eksploatowany w kraju, • 39.500 zl. Wartowice, tel. 
076/816-99-70,0601/56-40-04
OPEL VECTRA TDI, 1998 r., 75 tys. km, 2000 ccm, szary meta
lic, sedan, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, klimatyzacja, alum. felgi. -
41.000 zl. Zgorzelec, tel. 075/771-36-43,0502/66-20-42 
OPEL VECTRA, 1996 r., 47 tys. km, 1600 ccm, 16V. piaskowy. 
4 poduszki powietrzne, szyberdach, regulowana kierownica, 
centralny zamek * pilot, aluminiowe felgi, - 33.500 zl. Jelcz-La- 
.skowice, tel. 0504/96-46-61
OPEL YECTRA, 1998 r.. 80 tys. km. 1600 ccm. 16V. granatowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 4 x poduszka, alum. 
felgi. • 38.000 zl. Konin. tel. 063/277-63-17 
OPEL YECTRA B. 1998 r., 32 tys. km, 1800 ccm. 16V. ciemno- 
grafitowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek z pilotem, pełna 
elektryka, halogeny, reg. kierownica, 4 pod. powietrzne, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, klimatyzacja, nabywca zwolniony z 

- opłaty,skarbowej, • 36.800 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-07-41 
-OPEL VECTRA KOMBI B, 1998/99 r„ 90 tys. km. 2000 ccm, 
DTi 16V, niebieski metalic,-klimatyzacja, ABS, welurowa tapi
cerka, aluminiowe felgi, bez wypadku, 2 poduszki powietrzne, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, książka serwisowa, -
44.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/76-82-98
OPEL VECTRA KOMBI. 1998/99 r.,.32 tys. km, 1600 ccm, 16V 
Ecotec, granatowy metalic, ABS, klimatyzaqa, 4 poduszki pow., 
aluminiowe felgi, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, welurowa tapicerka, relingi, role
ta, książka serwisowa, bez wypadku, I właściciel, garażowany, 
radioodtwarzacz z ROŚ, • 38.800 zl. Leszno, tel. 065/529-64-29, 
0609/44-73-69
O  OPEL VECTRA KOMBI B, 1999 r., 12 tys. km, 1600 

ccm, 16V ecotec, srebrny metalic, homologacja 
ciężarowa, faktura VAT, zakupiony w salonie Opla 
i tam serwisowany, I właściciel, bez wypadku, 
wspomaganie, klimatyzacja, ABS, 2 pod. po- 
wietrzne, alum. felgi, el. otw. szyby, relingi da- 
chowe, światła przeciwmgielne przednie, immo- 

_, • bilizer alarm „Opel Prestige”, centr. zamek, rygi. 
drzwi, RM Sony. inst. GSM Panasonic +, telefon •
45.000 zł netto, tel. 077/474-79-69 po godz. 18, 
0604/11-38-79 01028601

O  OPEL VECTRA, 1999 r„ 180Ó ccm, trązoyw me
talic, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, 
I właściciel, 2 pod. powietrzne,'el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, ABS, wspomaganie, 
klimatyzacja, welurowa tapicerka, stan idealny, - 

.43.900 z l  ;AUTO -PLU S", W ałbrzych, tel. 
074/666-60-50, 0601/85-15-55 01030481

OPEL VECTRA CDI, 1999 r., 2500 ccm, V6 pełne wyposaże
nie, - 57.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-27-27. 0604/79-63-30 
OPEL VECTRA, 1999 r., 6 tys. km. 1600 ccm, 16V pełne wypo
sażenie oprócz skóry, stan idealny, • 47.500 zł. Wrocław, tel. 
071/355-66-08
OPEL VECTRA KOMBI, 1999 r., 45 tys. km. 2000 ccm, TDi, 
16V, zielony metalic, ABS, wspomaganie, ceritr. zamek, el. pod
grzewane lusterka, el. otw. szyby, 4 pod. powietrzne, hak, wer
sja jubileuszowa, klimatronic, • 49.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/46-01-48
OPEL YECTRA B CDX. 1999/00 r.. 17 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
srebrny metalic, klimatronic, komputer, reflektory ksenonowe, 
alum. felgi 16', -48.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/730-44-74, 
0603/17-40-68
OPEL VECTRA,*2000 r.; 27 tys. km, 1600 ccm, 16V, pertowo- 
granatowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. felgi, •
50.000 zł. Lubin, tel. 076/849-10-60. 0606/75-04-34

PEU G EO T
O  PEUGEOT 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, infor
macja, tel. 071/353-26-37, 0601/70-67-46 
01029801

PEUGEOT 106,1991 r.. 98 tys. km, 953 ccm, benzyna, czerwo
ny, 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 w kraju, nowe opony, amortyzato
ry, pasek rozrządu, szyberdach, alarm, oszczędny, • 10.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/784-86-33
PEUGEOT 106,1992/93 r., 100 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, 5-drzwiowy. RO, bez wypadku, w kraju 
od tygodnia, stan techn. b. dobry, • 11.400 zł. Ziejona Góra, tel. 
06&320-71-96.0604/60-82-80
PEUGEOT 106, 1993 r., 130 tys. km. 1400 ccm, diesel centr. 
zamek, immobilizer, zadbany, stan techn. b. dobry, • 13.400 zł. 
Jelcz-Laskowice; tel, 071/318-13-48,0605/72-10-64 
PEUGEOT 106,19941., 70 tys. km, 1000 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, radio, hak, wspomaganie kier., I właściciel, szyber
dach, książka serwisowa, stan idealny, sprowadzony w całości 
z Niemiec, • 15.000 zl. Krzycko, gm. Zbarzewo, teł. 
065/537-09-45,0609/42-03-32
PEUGEOT 106 XR, 1994 r.. 94 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały. 3-drzwiowy, alarm * pilot, immobilizer, RO, zadbany, nowy 
akumulator, - 10.900 zł. Wrocław, tel. 071/788-18-14, 
0605/45-53-46 ' T. ,
PEUGEOT 106, 1996 r.. 57 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, radio, el. Otw. szyby, dzielona tyl
na kanapa, książka serwisowa, I właściciel, nowe opóny, tylne 
szyby uchylane, stan techn. b. dobry, • 17.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-73-50
PEUGEOT 106,1996 r., 48 tys. km, 1100 ccm, brały, klimatyza
cja, napinacze pasów, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, blo
kada zapłonu, alarm, nowy akumulator, nowe opony, 5-drzwio
wy. -18.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-10-02,0604/07-57-59 
PEUGEOT 106 KID, 1997 r., 37 tys. km, 1100 ccm, biały, kata
lizator, nowy model, 5-drzwiowy, radio, stan b. dobry, • 18.000 
zł. Żmigród, tel. 071/385-30-76,0604/22-19-42,0503/01-70-43 
PEUGEOT 106,1997 r.. 1100 ccm, zloty metalic, kodowany za
płon, szyberdach, centralny zamek, • 18.500 zl. Góra, tel. 
065/611-22-09
PEUGEOT 106,1997 r.. 60 tys. km, 1500 ccm, diesel dzielona 
kanapa, 3 .stop*, stan b. dobry, • 21.900 zł. Wrocław,-tel. 
0601/75-32-55
PEUGEOT 106 D, 1997/98 r., 42 tys. km, 1500 ccm, dieSel, 
biały, immobilizer, welurowa tapicerka, pirotechniczne napina
cze pasów, el. reg. reflektory, w Polsce od 02.2001 r., przegląd 
do 03.2003 r.. kpi. dokumentacja, • 20.800 zl. Wrocław, tel. 
071/793-53-14,0609/28-28-26
PEUGEOT 106,1998 r., 20 tys. km, 1000 ccm, czarny, szyber

dach, atermiczne szyby, inst. radiowa, zderzaki w koi. nadwo
zia, niebieska tapicerka i zegary • 18.500 zł. Wrocław, tel. 
071/343-94-14,0602/28-89-03
PEUGEOT 106,1998 r., 44 tys. km, 1500 ccm, diesel, perłowo- 
wiśniowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, immobilizer, el. reg. reflektory, R^J właściciel, • 23.200 zł. 
Orpiszew, tel. 062/721-28-36
PEUGEOT 106,1998 r., 15 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, immobilizer, centr. zamek + pilot,-el. otw. szyby, el. 
reg. reflektory, obrotomierz, RO, wspomaganie kier., blokada 
zapłonu, dzielona tylna kanapa, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, stan idealny^ f̂B^OOO- zł. Ostrzeszów, tel.
.062/730-34-59
PEUGEOT 106,1S|9frC7tys. km, 1000 ccm, benzyna, czerwo
ny, 3-drzw iow i pód. powietrzne, szyberdach, immobilizer, 
radio, książka serwisowa, • 20.500 zł. Legnica, tel. 
076/556-̂ 5-11
PEUGEOT 205 GLD, 1985 r., 166 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
błękitny. 5-biegowy, 5-drzwiowy, przegląd do 01.2002 r., eko
nomiczny, • 5.000 zl. Olszanica, tel. 076/877-43-25 
PEUGEOT 205 GTX, 1987 r., 160 tys. km. 1351 ccm, biały, 
atrakc. wygląd, bogate wyposażenie, szyberdach, el. otw. szy
by, centr. zamek, nowy RO z RDS ♦ głośniki, stan blacharki i 
silnika b. dobry, nowe amortyzatory, tarcze i klocki hamulcowe, 
opony, akumulator i pólosie (rachunki), - 5.800 zł. Psary, gm. 
Jemielno, tel. 065/544-73-80,0607/29-53-09 
PEUGEOT205,1987 r., 145 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, 3-drzwiowy, Mul-T-Lock, zadbany, przegląd, stan b. dobry, •
5.300 zł. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
PEUGEOT405,1988 r., 1300 ccm, czerwony, stan b. dobry, na 
holenderskich tablicach • 2.400 zł. Szczodre, gm. Długołęka, 
tel. 071/399-87-33
PEUGEOT 205,1988 r., 127 tys, km, 1400 ccm, benzyna, biały. 
3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, alarm, 
obrotomierz, halogeny, RM * 4 głośniki, przegląd do 03.2002 r,
• 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-08-82 
PEUGEOT 205,1988/96 r.. 1800 ccm, diesel, kolor wiśniowy, -
6.200 zl. Wrocław, tel. 357-16-15 
PEUGEOT 205,1989 r., 144 tys. km. 1100 ccm, czerwony, ga
rażowany, nowe opony, III właściciel, sprowadzony w całości, 
stan dobry, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-19-79 
PEUGEOT 205.1990/95 r., 114 tys. km. 1360 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, • 5.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-75-04
PEUGEOT205,1991 r., 183 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
nŷ , 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, stan dobry, • 9.200 zl. 
Lubin. tel. 076/842-24-00
PEUGEOT 205 CABRIO. 1691 r., 120 4ys. km, 1900 ccm, Gti,* 
zielony metalic, skóra, alum. felgi, sportowy wydech, el.'otw. 
szyby. • 13.900 zl. Nysa, tel. 077/433-18-85,0502/55-73-21 
PEUGEOT 205,1991 r.. 1100 ccm, benzyna, biały, nowe opo
ny, garażowany, stan b. dobry, - 10.500 zł. Świebodzice, tel. 
0601/67-21-85
PEUGEOT 205,1991 r., 80 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, alarm, RO, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-77-95, 
0502/37-63-74
PEUGEOT 205,1991 r., 1100 ccm, czerwony, zadbany, 5-drzwio
wy, RO, szyberdach, pokrowce, • 7.200 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
PEUGEOT 205,1991 r., 140 tys. km, 1400'ccm; wtrysk,, kolor 
grafitowy, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby,"szyberdach, ciem
ne szyby, alum. felgi, kubełkowe fotete, dzipjona tylna kanapa,
3-drzwiowy, tylne szyby uchyfóńe, ->.500 zl. Wrocław, tel. 
0502/30-10-56-.
PEUGEOT 205,1991 r.. 15£tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, 3-drzwiowy, sprawny, stan b. dobry, składak, II właści
ciel. -10.500 zł. Wrocław, tel. 0501/81-84-30 
PEUGEOT 205, 1991/92 r., 135 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
.brały, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, garażowany, hak. koła zi
mowe, dzielona tylna kanapa, - 8.500 zł. Wołczyn, tel. 
077/418-86-25
PEUGEOT 205, 1992 r., 1900 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, 
RO Blaupunkt, • 10.900 zł lub zamienię na diesla, dopłatâ  ., 
gm. Miękinia, tel. 071/317-82-02 
PEUGEOT 205,1992 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, 2-drzwio
wy, szyberdach, na białych tablicach - 2.500 DEM. Leśna, teł. 
075/721-17-73
PEUGEOT205,1992/97 r„ 98 tys. km, 1124ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, RM, katalizator, hak, szyberdach, blokada 
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, książka ser
wisowa, bez wypadku, alum. felgi, • 12.500 zł. Legnica, tel. 
076/862-03-91,0605/63-27-78
PEUGEOT 205 WINNER, 1993 r., 160 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, kubełkowe fotele, szyberdach, 3-drzwio
wy, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 9.200 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-00-55
PEUGEOT 206,1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebie
ski, 5-drzwiowy, kupiony w salonie w kraju, centr. zamek, wspo
maganie, pod. powietrzna, el. otw. szyby, immobilizer, zderzaki 
w kolorze nadwozia, - 30.500 zł. Wrocław, tel. 071/346-66-15. 
0604/43-68-73;
PEUGEOT 206,1998 r., 21 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielony, 
klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, 5-drzwiowy, pełne 
wyp. elektr, • 27.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0601/89-21-57 
PEUGEOT 206,1998 r., 48 tys. km, 1400 ccm, chabrowy, ku
piony w salonie, serwisowany, bez wypadku, kpi. dokumenta
cja, stan idealny, • 32.000 zl. 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.Wro- 
cław, tel. 0603/74-24-43
PEUGEOT 206,1998 r., 53 tys. km, niebieski, 3-drzwiowy, RO 
+ CD, kupiony w salonie, pod. powietrzna, zarejestrowany jako 
dostawczy, • 26.000 zł. Wrocław, tel. 0502/51-50-18 
PEUGEOT 206 XR, 1999 r.. 23 tys. km, 1100 tcm, wtrysk, ciem
nozielony, garażowany, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, wspo
maganie, poduszka pow., centr. zamek, alarm ♦ pilot, reg. kie
rownica, el. reg. reflektory, immobilizer, oznakowany, RM Sony. 
z panelem, bez wypadku, zadbany, stan idealny, • 32.500 zl lub 
zamienię. Matuszów, tel. 071/311-85-46 
PEUGEOT 206,1999 r.. 43 tys. km, 1100 ccm, benzyna, srebr
ny. eł. otw. szyby, el. reg. lusterka, 3-drzwiowy, RO oryginalny, 
z regulacją przy kierownicy, 2 pod. powietrzne, kupiony w salo
nie, • 28.500 zł. Lubin, tel. 0601/74-01-98 
PEUGEOT 206, 1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 2 poduszki powietrz-' 
ne, ABS, poobijany, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
21.000 zl. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0601/53-46-55
PEUGEOT 206,1999 r.. 27 tys. km, 1400 ccm, grafitowy meta
lic, 75 KM, el. oiw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, immobi
lizer, alum. felgi, lotka, RO, • 33.600 zł. Sośnie, tel. 
062/739-10-90,0602/34-51-74
PEUGEOT 206,1999 r., 30 tys. km, 1600 ccm, czerwony, pełne 
wyposażenie, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 0600/54-63-34 
PEUGEOT 206, 2000 r., 1124 ccm, benzyna, ciemnozielony, 
5-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie kier., immobilizer, 
reg. kierownica i fotel, el. otw. szyby, centr. zamek, blokada 
skrzyni biegów, radio Sony, zderzaki w kolorze nadwozia, •
32.500 zł^Opolê telM>077/458J17/JX0607/43Lł62*44.,.-'«* 
PEUGEOT 206 XR PRESENCE, 2000 r„ 22 tys. kfn; 1900 ccm, 
diesel, srebrny metalic, 3-drzwiowy, alarm * pilot, immobilizer, 
el. otwierane szyby, 2 poduszki powietrzne, opony zimowe, ser
wisowany, radioodtwarzacz ze zmieniaczem, pełna dokumen
tacja, wspomaganie kier, • 34.900 zł. Wrocław, tel. 
071/345-20-76,0601/57-28-23
PEUGEOT 206 ROLAND GARROS, 2001 r.. 1600 ccm, 110 KM, 
ciemnozielony, nowy, pełne wyposażenie, skórzana tapicerka,
4 pod. powietrzne, kupiony w salonie, na gwarancji, • 58.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/74-48-57
PEUGEOT 304,1977 r., 1300 ccm, diesel stan dobry, ważny 
przegląd i OC, • 700 zł. Czernina, tel. 065/543-16-39 
PEUGEOT 305, 1981 r., 1200 ccm, • 1.200 zł. Oława, tel. 
071/313-00-32
PEUGEOT 305,1982 rr, 1300 ccm, benzyna, szaroniebieski, •
1.000 zł. Wrocław, teL071/351-97-19
PEUGEOT 305 GTX, 1987 r., 1900 ccm, benzyna, wtrysk, zie
lony metalic, katalizator, el. otw. szyby, centr. zamek, zużycie 
paliwa 71/100 km, podzespoły i silnik Peugeota 405, welurowa 
tapicerka, relingi dachowe, nowy lakier, pilne, - 3.800 zł. Świd
nica, tel. 0608/15-19-24
PEUGEOT 305,1987/81 r., 1500 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, zadbany, części za

mienne, • 2.900 zł. Jelenia póra, tel. 075/753-29-52 po godz.20, 
0608/45-14-74 i  „ * j
PEUGEOT 306,1993 r.. 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grafito
wy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welu
rowa tapicerka, RM sterowany przy kierownicy, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, -14.200 zł lub zamienię. Legnica, teł. 0605/28-37-83 
PEUGEOT 306,1993 r., 87 tys. km, 1400 ccm, czerwony, centr. 
zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, alum. felgi, bloka
da skrzyni biegów, - 13.900 zl. Wałbrzych, tel. 0502/57-16-65 
PEUGEOT 306,1993/94 r., 90 ty$.;km, 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz kli
matyzacji, I właściciel, oclony, w kraju od 2 mies.y, sprowadzo
ny w całości z Belgii, zdjęcia do wglądu, stan idealny, -13.900 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-63-81. 0600/55-63-12 
PEUGEOT 306,1993/97 r.. 1600 ccm, benzyna, zielony meta
lic, 4-drzwiowy, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, •
12.300 zł. Opole, tel. 0600/22-12-83 
O  PEUGEOT 306,1994 r. w kraju od tygodnia, -

14.500 zł. Opole, tel. 077/453-76-44 01028281
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 
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., 120 tys. km, 1400 ccm. biały, ku
piony w salonie. 5-drzwiowy, inst. gazowa, nowy rozrząd, alarm, 
centr. zamek, RM, hak, -19.000 zł (możliwe raty). Mieroszów, 
tel. 074/845-88-52
PEUGEOT 306 XRT, 1996 r., 1600 ccm, srebmy metalic. kpi. 
dokumentacja, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szyby, im
mobilizer fabryczny, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, 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, 1996 r., 105 tys. km, 1400 ccm. srebmy, po
duszka pow., alarm, • 22.000 zł. Sulechów, tel. 0607/65-60-90 
PEUGEOT 306,1996 r., 88 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, 
el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, - 18.400 zl 
lub zamiana na Mercedesa 124,126,126. Ostrów Wielkopol
ski, teł. 062/735-10-52
PEUGEOT 306 SEDAN, 1997 r., 42 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
srebrny metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, 
welurowa tapicerka, roleta, tylny spoiler, centralny zamek, im
mobilizer, halogeny, regulowana kierownica, reg. fotel kierow
cy, el. reg. reflektory, pełne wyposażenie elektryczne, sensor 
deszczu, • 31.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/45-16-31^ 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1997 r., 57 tys. km* 1600 ćcm, wtrysk, 
niebieski metalic, 4-drzwTdWy, ABS, poduszka, el. otw. szyby, 
wspomaganie, centr. zamek, fotele-podgrzewane, RO, -19.600 
zł. Poniec, woj. leszczyńskie, tel. 0606/75-60-99 
PEUGEOT 306,1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebmy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek z pilotem, eł. otw. szyby, 
immobilizer, RO, ale'rm,kubełkowe fotele, garażowany, kpi. do
kumentacja, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 071/339-82-87 
PEUGEOT 306,1998 r., 1900 ccm, diesel, • 30.000 zl. Chocia
nów, tel. 0606/55-12-22
PEUGEOT 306,1998 r., 68 tys. km, 1900 ccm, granatowy me
talic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, - 25.500 zł. 
Lubin, tel. 076/749-22-34, 842-83-43 po godz. 19 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1999 r., 22 tys. km, 1400 ccm. zielony 
metalic, nie składany, hak, RO, dużo wyposażenia, bez klima
tyzacji, szyberdachu, • 32.000 zł lub zamiana na tańszy, mniej
szy  diesel, AX, Saxo, Corsę. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-31-18
PEUGEOT 309,1986 r., 199 tys. km, 1600 ccm, beżowy meta
lic, inst. gazowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony, orygi
nalny lakier, hak, zadbany, ważny przegląd, radioodtwarzacz, -
6.400 zł lub zamienię na mniejszy. Syców, tel. 062/785-62-13 
PEUGEOT 309 GL. 1987 r., 163 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
błękitny metalic, sprowadzony w całości, roczny akumulator, 3 
światło .stop", nowe klocki hamulcowe, sportowy ukł. wydecho
wy, stan opon dobry, zadbany, właściciel niepalący, • 6.500 zł. 
Trzebnica, tel. 071/312-72-18
PEUGEOT 309,1987 r., 1600 ccm, benzyna, czarny, 3-drzwio
wy, na białych tablicach -1.500 zl. Wrocław, tel. 0605/52-77-06 
PEUGEOT 309, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, hak, w kraju od 2 lat, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 8.500 
zl (możliwe raty przez komis). Wałbrzych, tel. 074/843-43-65, 
0604/87-95-01
PEUGEOT 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 ideal
ny, opony zimowe i letnie, • 6.500 zl. Bolesławiec, tel. 
075/734-83-44,0607/74-57-44
PEUGEOT 309 LOOK, 1990/97 r., 200 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, szary metalic, 5-drzwiowy, ł właściciel, stan dobry, - 7.900 
zł. Wrocław, tel. 071/368-18-27 wieczorem 
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., 91 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, tylna szyba ogrzewana, kpi. dokumentacja, 
5-drzwiowy, • 8.000 zl. Lubin, tel. 076/844-17-33 
PEUGEOT 309,1991 r., 166 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, alarm, Centr. zamek, kupiony w salonie w Pol
sce, zadbany, ekonomiczny 51/100 km, serwisowany -10.800 
zl. Wrocław, tel. 0605/43-42-50, 0602/62-61-53 
PEUGEOT 309,1991 r., 108 tys. km, 1361 ccm, szary metalic, 
5-drzwiowy, centralny zamek, immobilizer, atermiczne szyby, 
el. otwierane szyby, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, - 8.800 
zł, Niedźwiedzice, tel. 074/845-39-17 
PEUGEOT 309,1992 r, 1100 ccm, biały, 5-drzwiowy, blokada 
skrzyni biegów, alarm, RO, nowy model, • 13.500 zl. Oława, tel. 
0501/47-92-71
PEUGEOT 309, 1992 r., 110 tys. km, 1100 ccm, srebrny, 
5-drzwiowy, alarm, szyberdach, hak, centr. zamek, radio, kpi. 
dokumentacja, zadbany, • 13.000 zl. Radwanice, tel. 
0601/69-35-10
PEUGEOT 309,1992 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, gra
natowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, zadbany, stan 
techn. b. dobry, • 9.500 zl. Sośnie, tel. 062/739-11-45 po godz. 20 
PEUGEOT 309, 1992 r., 95 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, na białych tablicach -2.700 
zł. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68
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I Wrocław, ul. Ożynowa 46 I 
|______ tel. 339-89-16 opoowiel
PEUGEOT 309,1993 ra 1JItysJunr-UGOccm, benzyna, gra- 

«natowy, alarm, - 10.900 zł. Wrocław, tel. 071/372-67-42 
PEUGEOT 405 SR, 1987 Ł  110 tys. km, 1900 ccm. benzyna, 
złoty metalic, atrakc. wygląd, .na chodzie’ , stan b. dobry, - 8.000 
zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 068/454-85-25.0602/12-81-63 
PEUGEOT 405 GR. 1987 r., 170 tys. km. 1900 ccm, benzyna, 
115 kM, ciemnobrązowy metalic, reg. kierownica i pasy, • 8.000 
zł.Wrodaw, tel. 0603/44-38-93 
PEUGEOT 405,1988 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, wersja podstawowa, radio, alarm, stan techn. b. dobry, 
- 8.200 zł lub zamienię na diesla. Wrocław, tel. 0607/38-54-24 
PEUGEOT 405,1988 r., 1900 ccm, srebrny metalic, ciemne szy
by, oznakowany, reg. kierownica, wspomaganie, obrotomierz, 
reguł. wys. mocowania pasów, lotka tylna, przegląd do 04.2002 
r., ocynkowane nadwozie, kpi. dokumentacja, - 6.900 zl lub za
mienię na inny. Kłodzko, tel. 074/867-87-43,0603/83-55-72 
PEUGEOT 405,1988 r., 147 tys. km, 1600 ccm. benzyna, be
żowy metalic, kpi. dokumentacja, blokada skrzyni biegów, im
mobilizer, RM Panasonic, nowe amortyzatory, sprzęgło, opony, 
atrakc. wygląd, stan tech. b. dobry, • 8.200 zl. Paczków, tel. 
077/431-72-08,0603/99-51-88
PEUGEOT 405,1988 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, wersja podstawowa, radio, alarm, stan tech. b. dobry, -
8.200 zł lub zamienię na diesla. Wrocław, tel. 0607/38-54-24 
PEUGEOT 405 GLD, 1988/95 r., 187 tys. km, 1905 ccm, diesel, 
biały, reg. kierownica i pasy, zużycie paliwa 5.61/100 km, nowy

akumulator, kpi. opon zimowych, stan dobry, • 11.000 z). Barko
wo, gm. Żmigród, teł. 071/385-64-29 po godz. 17.0602/31-60-14 
do godz. J 7 '  . >-
PEUGEOT 405 GR SEDAN, 1989 r.. 147 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, kolor wiśniowy, reg. kierownica, RO, koła zimgwe, bez 
wypadku, garażowany, stan techn. b. dobry, - 8.700 zł Głogów, 
tel. 076/833-45-59
PEUGEOT 405 KOMBI, 1989 r., 143 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, immobilizer, reg. kierownica, reguł. wys. mocowania 
pasów, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, zadbany, -8.500 
zł lub zamienię na mniejszy. Kłodzko, tel. 0603/16-59-22 
PEUGEOT 405 SRI, 1989/98 r., 118 tys. km, 1900 ccm. benzy
na, biały, wspomaganie, alarm ♦ pilot, reg. kierownica, reguł, 
wys. mocowania pasów, w ciągłej eksploatacji, nowe opony i 
akumulator, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 0501/60-85-06 
PEUGEOT 405 MI16,1990 r., bordowy, alum. felgi, szyberdach, 
sportowy wygląd, stan b. dobry, - 13.500 zł lub zamienię na 
inny, z dopłatą. Kobierzyce, tel. 071/311-19-67,0609/47-98-01 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990 r., 1900 ccm, benzyna, biały, re
lingi dachowe, wspomaganie, obrotomierz, reguł. wys. moco
wania pasów, garażowany, zadbany, stan b. dobry, • 9.900 zł 
lub zamienię, możliwe raty. Lubin, tel. 0603/51-23-83 po 
godz. 15
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990/91 r., 1600 ccm. wtrysk, kolor gra
fitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, kpi. doku
mentacja, zarejestrowany, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84.071/348-34-78
PEUGEOT 405 SRDT, 1991 r., 190 tys. km. TDI. biały. 90 KM. 
nie składany, sedan, el. otw. szyby, centr. zamek, fotele kubeł
kowe, welur, wspomaganie, garażowany, halogeny, • 14.900 zl. 
Wrocław, tel. 0603/91-49-51
PEUGEOT 405,1991/92 r.. 1400 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, garażowany, stan b. dobry -11.850 zł. Wałbrzych, tel. 
0601/57-86-65
PEUGEOT 405 SRI, 1992 r., 110 tys. km, 1900 ccm. szarozłoty. 
RO Blaupunkt, hak hol., el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, 
siedzenia kubełkowe, kpi. dokumentacja, wspomaganie, - 8.900 
zł. Długołęka, tel. 071/315-23-75 
PEUGEOT 405 GL, 1994 r.. 104 tys. km, 1400 ccm, benzyna ♦ 
gaz inst. gazowa, II właściciel, bez wypadku, -15.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/60-99-46
PEUGEOT 405 SRi SKŁADAK, 199fr, 1900 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, udokumentowane pochodzenie, el. otwiera
ne szyby, el. reguł, lusterka, el. otwierany szyberdach, podgrze
wane fotele, regulowana kierownica, wspomaganie kier., stan 
dobry, - 8.900 zł łub zamienię. Wrocław, tel. 071/373-74-92, 

.0602/73-86-22..
PEUGĘOT 405 KOMBI, 1995 r., 200 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
biały,.- 15.000 zł. Siedlędn, tel. 075/713-73-94 
PEUGEOT 406,1995/96 r., 16V, granatowy metalic, centr. za
mek, alarm, pilot, wspomaganie, kupiony w salonie, kpi. doku
mentacja, -^6.800 zł. Świdnica, tel. 074/853-31-10 
PEUGEOT 406 SV, 1996 r.,-80 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, poduszki pow., klimatyzacja, ABS, pełne wyposażenie 
el., kupiony w salonie, garażowany, I właściciel, stan idealny, -
35.500 zł. Wrocław, tel. 0502/36-33-65,0601/59-73-63 
PEUGEOT 406,1996 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebmy 
metalic, alum. felgi, centr. zamek, garażowany, kupiony w salo
nie, SRS, podgrzewane fotele, - 27.500 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/641-33-65 po godz. 19
PEUGEOT 406 KOMBI, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm. turbo D. 
ciemnozielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, blokada skrzyni biegów, halogeny, udokum. pochodzenie, I 
właściciel w kraju, sprowadzony w całości w 98 r., zdjęcia do 
wglądu, serwisowany, • 34.000 zl. Lubin, tel. 076/846-13-03, 
0603/86-71-26
PEUGEOT 406, 1996 r., 71 tys. km, 1800 ccm, 16V, kolor wi
śniowy metalic, alarm + centr. zamek, blokada skrzyni biegów, 
podg. fotele, wspomaganie kier., el. otw. szyby, reg. kierowni
ca. stan b. dobry; • 27.500 zl. Opole, tel. 0501/30-89-98 
PEUGEOT 406,1996 r., 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, biały, I wła
ściciel, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, klimatyzacja, ABS, 
podgrzewane fotele, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, immobi
lizer, centr. zamek, wspomaganie, alarm * pilot, • 30.000 zł. 
Wrocław, tel. 343-46-43,0503/39-21-23 
PEUGEOT 406, 1996/97 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDi, atra
mentowy metalic, ABS, poduszka pow., drewno. RO, garażo
wany, I właściciel w kraju, • 34.000 zł. Rawicz, tel. 0607/09-45-21 
PEUGEOT 406 ST, 1997 r., 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, zielony, 
kupiony w salonie, I właściciel, bogata wersja, RO Kenwood z 
CD , opony zimowe gratis, bagażnik, garażowany, zadbany, -
35.500 zł. Lubin, tel. 0601/74-55-97
PEUGEOT 406,1997 r., 75 tys. km. 1800 ccm. 16V. szary me
talic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, welurowa tapicer
ka, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, wspomaganie, ko
dowany zapłon, drewniane dodatki, dzielona kanapa, garażo
wany - 34.500 zł. Wilczyce, gm. Długołęka, tel. 071/399-08-62 
PEUGEOT 406,1997 r., 67 tys. km, 1800 ccm, 16V, ciemnozie
lony, wszystkie el. dodatki, serwisowany, stan b. dobry, - 33.000 

t zl. Wrocław, teł. 071/387-23-82 
PEUGEOT 406,1997 r., 130 tys. km, 1800 ccm. 16V, biały, ku
piony w salonie, bez wypadku, pełne wyposażenie, serwisowa
ny, stan idealny, - 36.000 złlub 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, granatowy 
metalic, kupiony w salonie, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, poduszka pow., reg. kierownica, podgrzewane fotele, RO, 
alarm, • 33.500 zł. lub zamienię. Legnica, tel. 076/656-39-52 
PEUGEOT 406,1997 r., 18 tys. km, 1600 ccm. benzyna, bordo
wy, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, - 28.700 zł. 
Sława, tel. 068/356-74-22
PEUGEOT 406,1997 r.,75 tys. km; 1800 ccm. 16V, Szary me
talic. 2 poduszki powietrzne, ABS, klimatyzacja, welurowa tapi
cerka, centralny zamek, immobilizer, el. otwierane szyby, wspo
maganie kier., drewno, dzielona tylna kanapa, garażowany, •
34.500 zł. Wilczyce, tel. 071/399-08-62
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r., 32 tys. km. 1800 ccm. 16V, 
wtrysk, kolor wiśniowy metalic, klimatyzacja, poduszka pow., 
centr. zamek, alarm ♦ pilot, immobilizer, radio, el. otw. szyby 
przednie, kupiony w salonie, książka serwisowa, kratka, roleta, 
zarejestrowany jako ciążarowy, - 37.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/95-27-60
PEUGEOT 406,1997/98 r., 56 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały,
4-drzwiowy, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, fotele podgrzewane, • 25.500 zł. Poniec, 
woj. leszczyńskie, tel. 0606/75-60-99 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1998 r., 35 tys. km. 1800 ccm, bordo
wy, wszystkie el. dodatki, welurowa tapicerka, alum. felgi, 2 kpi. 
kół, garażowany, stan b. dobry, • 39.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-56-35
PEUGEOT 406,1998 r.. 2000 ccm, HDi 110 KM, szary metalic, 
model z grudnia, welur, el. reg. lusterka, 4 poduszki powietrz
ne, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, ABS, klimatro
nic i inne, - 41.000 zł. Ostrów Wielkopolski, teł. 062/733-31-94, 
0601/56-55-59
PEUGEOT 406, 1999 r.. 56 tys. km. 2000 ccm, HDi, zielony 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr, zamek + pilot, 
wspomaganie, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, ra
dioodtwarzacz ze sterowaniem w kierownicy, - 47.000 zł. Odo- 

Jąijów. tei. 062/733-30-51 w godz. 9-17.0601/53-46-55 
PEUGEOT 406 KOMBI. 1999/00 r.. 42 tys. km, 2000 ccm. HDi. 
niebieski metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka. 
ABS, sensor deszczu, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, relingi 
dachowe, roleta, • 45.000 zł. Bukowina Sycowska, tel. 
062/785-65-95,0606/90-76-11
PEUGEOT 406,2000 r., 6 tys. km, 1800 ccm, 16V, zielony me
talic, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 
ABS, szyberdach. • 42.000 zl. Bralin, tel. 062/781-20-97. 
0607/35-01-35
PEUGEOT 406. 2000 r„ 13 tys. km. 2000 ccm, HDi, niebieski 
metalic, klimatronik, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, RO, obrotomierz, relingi, roleta, - 55.000 
zł lub zamienię. Syców,-tel. 062/785-94-95,0604/27-78-61 
PEUGEOT 505,1981 r., 250 tys km, 2500 ccm, diesel, biały, 
alarm + pilot, centralny zamek, RM, atrakc. wygląd, - 4.200 d. 
Świebodzice, tel. 074/854-52-60 
PEUGEOT 505 GTI, 1987 r.. 200 tys. km, 2165 ccm. kolor gra
fitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, hak, 
sprowadzony w całości, welurowa tapicerka, - 5.400 zl lub za
mienię. Kamienica, tel. 077/431 -71 -56 
PEUGEOT 605,1990 r., 140 tys. km, 3000 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, welurowa tapicerka, stan b. dobry, klimatyzacja, -11.000 
zł. Brzeg, tel. 077/411-57-90,0602/66-59-74 
PEUGEOT 605 SRI, 1990 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
perłowogranatowy metalic. centr. zamek, reg. kierownica, el.

reg. lusterka, eł. otw. szyby, wspomaganie, przegląd do 03.2001 
r., RO Pioneer z CO, welurowa tapicerka, el. otw. szyberdach. v  
garażowany, stan b. dobry. - 12.500 zl. Strzelin, tel. *
071/392-25-53.0602/57-39-71
PEUGEOT 605,1990 r„ 166 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, inst. gazowa, sprowadzony w całości, bez wypad
ku, zadbany, dużo dodatków. • 15.700 zl. Wałbrzych, tel. 
074/841-70-04 po godz. 18,0604/52-63-87 
PEUGEOT 605,1990 r., 3000 ccm pełne wyposażenie el., stan 
dobry, -16.000 zł lub zamienię na mniejszy do 1.5, może być 
kombi. Wrocław, tel. 071/788-81-65 po godz. 15 
PEUGEOT 605, 1990 r., 205 tys. km, kolor grafitowy metalic. 
instalacja gazowa, wspomaganie, centr. zamek, welurowa ta
picerka, el. otw. szyby, przegląd, stan b. dobry, -13.500 zł. Wro
cław, tel. 0605/69-85-87
0  PEUGEOT 605,1990/91 r., 147 tys. km, 3000 ccm,

24V, granatowy metalic, skóra, radio Clarion, peł
ne wyposażenie elektr., felgi 16” , klimatyzacja, I 
właściciel, garażowany, bez wypadku, -17.500 zł. 
Wrocław, teł. 071/325-33-72, 0501/55-16-71 
02024801

PEUGEOT 605,1991 r., 200 tys. km, perłowozielony, pełne wy
posażenie, skóra, klimatyzacja, wspomaganie, el. reg. lusterka
1 szyby, szyberdach, stan b. dobry, - 17.000 zł. Wrocław, teł. 
071/351-14-23
PEUGEOT 605 SRTI, 1995 r., 138 tys. lun, 2000 ccm, turbo, 
burgundowy metalic, pełne wyposaż, oprócz skóry i klimatyza
cji. RO, poduszka powietrzna, el. otw. szyberdach, 2 kompt. 
opon. • 25.000 zł. Pilawa Górna. tel. 0601/73-98-52- 
PEUGEOT 605 SV EXCLUSIVE, 1995/96 r.-.̂ OOO ccm, benzy
na, 170 PS, srebmy metalic, pełne wyposażenie, czarna, skó
rzana tapicerka, póduszka pow , dimatronic, ABS, EBD. ASR. 
kontrola trakcp, el reg. i podgrz. fotele, el. otw. szyby (4), el. 
reg. i podgrz. lusterka, et. reg. reflektory, antena elektroniczna, 
sterowane zawieszenie, pompowane fotele, 3 komputery i inne
• 52.000 zl: Wrocław, teł. 0501/34-56-34
PEUGEOT 806 VAN, 1995 r.. 125 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
brązowy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i 
reflektory, wspomaganie, centr. zamek, obrotomierz, halogeny,
• 33.000 z l lub zamienię. Syców, tel. 062/785-94-95, 
0604/27-78-61
PEUGEOT 806 VAN, 1995 r.. 88 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, komfortowy, zarejestrowany na 7 osób, pek„ 
ne wyposażenie elektr., klimatyzacja, RM Sony (panel) * 8 gło
śników, kodowany zapłon, immobilizer, alarm (antyporwanie), - , _
39.000 zl. Wrodaw, tel. 071/346-54-03,0601/78-52-79 
PEUGEOT 806 VAN, 1998 r., 2000 ccm, zielony. RO. ABS, reg. 
kierownica ze wspomaganiem, centr. zamek * pilot, el. reg. lu
sterka, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 7-osobowy, - 50.000 zl 
lub zamienię na osobowy. Lubin, tel. 076/846-70-62,846-87-72

PLYM OUTH
PLYMOUTH GRAND YOYAGER, 1997/98 r., 180 tys. km, 3000 
ccm, V6, bordowy metalic. inst. gazowa, klimatyzacja, automa
tic, tempomat, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, wspoma
ganie, centr. zamek, radio, aiłum. felgi, 2 pod. powietrzne, kapi
tańskie fotele, zarejestrowany jako dężarowy, - 48.000 zł. Lesz
no, tel. 065/529-73-06, 0601/78̂ 72-75

PO LO N EZ
POLONEZ, 1979 r., 80 tys. km. biały. inst. gazowa, hak, prze
gląd do 12.2001 r., stan dobry, - 1.100 zl. Domasław, tel. 
071/311-98-33
POLONEZ, 1980/89 r., 1500 ccm, biały, nadwozie z 1989 r., po 
remonde zawieszenia, hamulców i amortyzatorów, - 1.200 zł. 
Kiełczów, tel. 071/398-81-62
POLONEZ. 1981/90 r, 1500 ccm, czerwony, inst. gazowa, stan 
dobry - 1.400 zł. Rzeplin, tel. 071/316-48-04 
POLONEZ, 1984 r.. 1500 ccm, groszkowy, 5-biegowy, nowe opo
ny (4 szt ), przegląd do 02.2002 r., hak, RO, ekonomiczny, pil
ne, - 1.250 A. Trzebnica, tel. 0600/32-82-38 
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm, benzyna, bordowy, sprawny tech
nicznie, 5-biegowy, blacharka do małego remontu, hak, RM ste
reo. -1.000 zl. Wrodaw. tel. 071/359-10-91 
POLONEZ, 1985 r., 79 tys. km, 1500 ccm, jasnoorzechowy, stan 
techn. idealny, I właściciel, garażowany, oryg. lakier, nowe opo
ny, 5-biegowy, przegląd do 2002 r, - 1.900 zł. Wałbrzych, tętffe 
074/844-27-80
POLONEZ, 1985 r., 105 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kość sło
niowa, nowy akumulator, przegląd do 07.2001 r, -1.500 zł. Na
mysłów, woj. opdskie, tel. 0503/53-36-31 
POLONEZ, 1985 r., 1500 ccm stan dobry, - 600 zł. Twardogóra, 
tel. 0605/10-16-06
POLONEZ, 1985 r., 98 tys. km, 1500 ccm, biały, hak, po remon
cie silnika w 1999 r., nowe amortyzatory, wzmocnione resory, 
stan dobry, - 1.050 zl lub zamienię na inny. Wałbrzych, tel. 
0600/27-02-65
POLONEZ, 1986 r;, 1500 ccm, benzyna, niebieski, po remon
cie, RM, hak, stan b. dobry, • 650 zł. Dobrzyca, tel. 
0608/38-54-83
POLONEZ, 1986 r., 115 tys. km po remoncie silnika, ubezpie
czony, po przeglądzie, stan b. dobry, - 1.000 zł. Wrodaw, tel.
071/787-28-24 wieczorem łub rano
POLONEZ, 1986 r., 137 tys. km, 1500 ccm, benzyna, niebieski,
stan dobry, zadbany, składak, - 1.200 zł. Wrocław, tel.
071/346-26-00
POLONEZ SLE, 1987 r.. 150 tys. km. 1600 ccm, szary, .nosek" 
z przodu, szybki z tyłu, hak, RO, w ciągłej eksploatacji, 5-bie- 
gowy, -1.500 zł. Głogów, tel 076/834-81-11,832-21-24 
POLONEZ, 1987 r., 84 tys. km, 1500 ccm, popielaty, stan techn. 
idealny, I właściciel, garażowany, oryg. lakier, nowe opony. inst. 
gazowa. - 2.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, zielony, po wymianie silnika 
05.2001r., szybki z tylu, stan dobry, - 2.500 zl lub zamienię na 
Audi 80, Escorta, Renaulta 21, 25, 79/84 r. Chojnów, tel. 
076/818-78-44
POLONEZ, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, sinik VW Golfa 
II, stan b. dobry, przód nosek, tył szybki, szyberdach. -1.800 zl. 
Góra. tel. 065/544-17-19
POLONEZ, 1987 r. karoseria z 92 r., przegląd do 05. 2002 r., 
halogeny, alarm, nadkola, nowe fotele, dzielona kanapa, stan 
dobry, • 3.000 zl lub zamiana na busa, 79-85 r.. Transit, Trans
porter, LT-28. Jelenia Góra, tet. 075/642-12-74 ^
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, szary, 5-biegpwy,,paód .nosek’, ^ 
sinik - stan b. dobry, lakier do poprawek,"- w)0 zł. Kłodzko, teł. 
0601/72-69-1*U
POLONEZ, 1987 r., 1600 ccm, biały, stan dobry, nie używany 
przez 6 lat. 5-biegowy, wyskakują biegi, nie zgnity, el. zapłon, - 
700 zł. Legnica, teł. 076/877-42-12,0600/85-39-50 
POLONEZ SLE, 1987 r., 100 tys. km, zielony, 5-biegowy, hak, 
RO. • 2.000 zł. Milicz, tet. 071/384-16-15 
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm. czerwony, po wymianie klocków 
ham. i resorów, plastikowe nadkola, hak, inst. gazowa, RO Pa
nasonic ♦ głośniki wysokotonowe i subwoofer, 5-biegowy, prze
gląd do 02.2002 r„ pilnie, • 2.700 zl. Wrodaw, tel. 0607/17-39-37 
POLONEZ SLE, 1988 r.. 1500 ccm, biały, oryg. lakier, I właści
ciel, 5-biegowy, stan idealny, • 1.500 zl. Kamienica, woj. opol
skie, tel. 0601/19-44-86
POLONEZ, 1988 r.. 130 tys. km, 1600 ccm, kość słoniowa, 5łie^ 
gowy, model przejściowy, posiada zaczep, - 600 zł. Miłkowice, 
tel. 076/887-18-83
POLONEZ, 1988 r.. 125 tys. km. 1408 ccm, czerwony, model 
przejśdowy, bez przeglądu i akumulatora, stan dobry, - 900 zł. 
Wrocław, tel. 071/333-99-58
POLONEZ. 1988 r.. 1500 ccm szyberdach, hak holowniczy, s i
nik po wymianie, -1.750 zl. Wrocław, tel. 071/328-99-29 
POLONEZ, 1989 r.-, 1500 ccm, czerwony, 5-biegowy, w ciągłej 
eksploatacji, - 900 zł. Nowogród Bobrzański, woj. zielonogór
skie, tel. 0607/70-78-40
POLONEZ, 1989 r., 80 tys. km, czerwony, stan dobry, brak prze
glądu ♦ drugi samochód na częśd, - 2.200 zl (całość). Wro
daw. tel. 071/372-71-35 w godz. 8-17 
POLONEZ SLE. 1989 r„ 30 tys. km. 1500 ccm, biały, silnik z 
1992 r., nowy rozrząd, nowe opony i hamulce, stan dobry, • 1.100 
zł. Bielawa, tel. 074/833-90-26,0606/22-43-23 
POLONEZ, 1989 r., 100 tys. km. 1500 ccm, biały, 5-biegowy,
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AUTA NA GAZ AUTO GAZ f wm .h& m mimm
wszystkie typy pojazdów - montaż - serwis > 3

MONTAŻ W opooosiJ
DAEWOO, SKODA, FIAT

BEZ UTRATY GWARANCJI

wszystkie marki i modele, montaż, serwis
a d a  d t  Wrocław, ul. Na Niskich Łąkach 6

A p P U rs y  S-S- tel. (0 71) 342 32 52, 342 76 87
o 601 701 801,4 Czynne 8-16 opo11m,

NOWE BEZ UTRATY GWARANCJI
POLONEZ, DAEWOO, FIAT, SKODA, RENAULT 
h t t p : / / w w w . a b a r t . c o m . p l

. po remoncie silnika, pasy bezwl., brak przegiądó, zadbany, • 
• .^-200 zl. Wrocław, tel. 071/357-74-00

POLONEZ, 1989 r., 88 tys. km, 1500 ccm, benzyna* gaz (wła
ściciel; zadbane wnętrze, pełna dokumentacja, • 1.200 zl. Wro
cław. tel. 0601/77-87-40  ̂ ..
POLONEZ. 1989 r., 67tys.‘*krrC 1&00 ccm, kojpr.kremowy, prze
gląd do 2002 r., I właściciel-, techn. sprawny/zadbany, garażo
wany, bez wypadku, nowe opony, rtowy akumulator, - 3.400 zł. 
Wrocław, tel. 071 /355-86-17, 0601 /74-60̂ 20 ‘
POLONEZ, 1990 r., 76 tys. km, benzyna, wiśnioWy.1 właściciel, 
5-biegowy, stan b. dobry, nowe opony, pokrowce, halogeny, bez 
korozji, - 2.500 zl. Prochowice, tel. 0607/34-18-76 '
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, model przejściowy, 
dużo nowych części, nowe pasy bezwl., przegląd do 04.2002 r, 
- 2.600 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-52-76 
POLONEZ SLE, 1990 r., 39 tys. km, .1500 ccm, benzyna, nie
bieski, model przejściowy, zadbany, przegląd i OC do 2002 r., 
możliwość kupna instalacji gazowej z kompletną dokumenta- 

~  cją, - 2.400 zł. Legnica.tel. 076/854-53-95
''9 ' POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, wiśniowy, tył Caro, 5-biegowy,

alarm, stan dobry, -1.700 zł. Luczyna 20, gm. Dobroszyce, tel. 
071/315-51-51

AUTO NA GAZ “ALBAZ”
TYLKO Z HOMOLOGACJĄ 

Montaż instalacji gazowych do samochodówr.IN S T A L A C JE  W ŁO SK IE  I H O LEN D ER SK IE  
SYSTEMY WTRYSKU GAZU DGI i SGI
W-w, ul. Nenckiego 164 

071-368-74-86, 0601-737-968, wroclaw@elpigaz.com.pl
raty - serwis - gwarancja - doradztwo techniczne

POLONEZ, 1990 r., 140 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, inst.
gazowa, RO, stan dobry • 3.500 zł lub zamienię na Mercedesa
115.116,123. Opole. tel. 0608/22-93-38
POLONEZ, 1990 r„ 1500 ccm, benzyna, granatowy, .nosek"
przód, szybki z tylu, stan b. dobry, - 3.100 zl. Świdnica, tel.
0605/35-26-21
POLONEZ, 1990 r., 196 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, wy
posażenie podstawowe • 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-80-31 
POLONEZ, 1990 r.. 85 tys. km, 1500 ccm, biały, model przej
ściowy, tył Caro, hak, inst. gazowa, konserwacja, po remoncie, 
nowe opony, przyciemniane szyby, RO ♦ 6 głośników, zadba
ny. - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0600/41-32-75 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, granatowy, .nosek* przód, tył 
Caro/pokrowce, listwa progowa, pasy z tylu, zadbany, garażo
wany, -1.900 zl. Wrocław, tel.071/348-36-14, 0603/52-24-34 
POLONEZ 125 PN, 1990 r., 91 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 

^pfezerwony, nowy typ klamek, lampy i zderzak tylny od Caro Plus, 
sportowa kierownica i ukł. wydechowy, klocki hamulcowe Fe-

AUTO-GAZ
W ROCŁAW , ul. Braniborska 70/80 
te l .  0 7 1 / 3 5 9 - 3 0 - 8 5 ,  O 6 0 1  7 3 3  6 7 6

g p a r k o
JESTEŚMY NA RYNKU OD 7 LAT

MONTAŻ DO WSZYSTKICH TYPÓW I POJEMNOŚCI
R Ó W N IE Ż  N O W E  B E Z  U T R A T Y  G W A R A N C J I .  H O M O L O G A C J A ,  R A T Y

rodo, nowy akumulator (gwarancja), • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/96-16-23
POLONEZ, 1990/91 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy; stan do
bry, - 2.700 zł. Wałbrzych, tel. 0606/24-19-96 
POLONEZ SLE, 1990/91 r., 94 tys. km, 1500 ccm, bordowy, 
oryg. lakier, zadbany, tył Caro, aktualny przegląd, • 2.300 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/665-34-60. 0600/82-66*39 
POLONEZ, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, gaz felgi aluminiowe, 
radioodtwarzacz, opony zimowe, alarm, stan dobry, • 4.000 zł. 
Świebodzice, lei. 074/854-69-56, 0607/41-33-86 
POLONEZ, 1991 r., 1600 ccm, biały, nowe opony i hamulce, 
hak, przegląd do 2002 r., stan techn. b. dobry, - 2.300 zl. Wał
brzych, teł. 074/843-83-33
POLONEZ, 1991 r., 1500 ccm, granatowy, stan dobry, - 2.000 
zl. Wińsko, tel. 071/389-04-23
POLONEZ, 1991/92 r., 100 tys. km, 1500 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, hak, przegląd do 01.2002 r., zadbany, - 2.500 zl. 
Wrocląw, tel. 0607/40-10-33
POLONEZ^SKLADAK, 193? r., 70 tys. km, 1500 ccm, granato- 

“  wy, przegląd do 05.2002 r.,'ftak hol,-stan dobry, RM, alarm, • 
2.600 zł. Wrocław, tel. 071/345-43-22 po godz. 19 X.,. 
POLONEZ ATU, 1996 r., 67 tys. km, wtrysk, biały, garażofrahy,
1 właściciel, alum. felgi, alarm; centr. zamek, blokada skrzyni 
biegów, RM, katalizator, dodatkowe głośniki, stan b. dobry, • 
9.000 zł. Strzegom, tel. 0600/87-12-86
POLONEZ ATU, 1996 r., 65 tyś. km, kolor grafitowy metalic, 
wspomaganie, inst. gazowa, centr. zamek, - 10.000 żl. Wro
cław. tel. 071/348-34-82 pdgódz. 20 
POLONEZ ATU, 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm, Gil, perłowo- 
zielony, oryginalny lakier, Mul-T-Lock, 4 zagłówki, hamulce Lu
cas, szeroka chłodnica, książka serwisowa, konserwacja, po
krowce, RM z panelem, garażowany, I właściciel, stan b. dobry, 
- 8.500 zł lub zamienię na mniejszy. Złotoryja, tel. 076/877-53-31 
POLONEZ ATU. 1996/97 r., 60 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, wi
śniowy, hamulce Lucas, Mul-T-Lock, alarm, centralny zamek +
2 piloty, reguł. wys. mocowania pasów, rozkł. siedzenia tylne, 
RO, I właściciel, stan idealny, - 8.700 zł. Krosnowice. woj. wał
brzyskie, tel. 0601/87-08-15
POLONEZ ATU, 1996/97 r., 51 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy, inst. gazowa Lovato na gwarancji, alum. felgi, immo-

.misia*, hamulce Lucas, b. mało używany, kpi. dokumentacja, 
stan idealny, • 19.500 zł. Wałbrzych, tel. 0600/18-83-76 
POLONEZ ATU PLUS, 1999 r., 7 tys. km, 1600 ccm, GLI, srebr
ny metalic, centr. zamek, alarm z pilotem, hamulce Lucas, wspo
maganie, nadkola, RO, 4 głośniki, • 17.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/17-57-45
POLONEZ ATU GLI, 1999 r., 23 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, immobilizer, blokada skrzyni biegów, opony zi
mowe, I właściciel, -12.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-74-26 
O  POLONEZ AUTO NA GAZ „MARDO”, homologa

cja, montaż, serwis, raty. Strzegom, ul. Kościusz
ki 28, tel. 074/855-25-32, 0601/85-86-81 
01028341

POLONtZCARO, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
inst. gazowa, zadbany, garażowany, szyberdach, - 4.200 zl. Ko
wary, tel. 075/761-41-54, 0504/93-84-20 
POLONEZ CARO, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, brązowy, stan 
b. dobry, - 2.000 zł. Nysa, tel. 0608/35-92-46 
POLONEZ CARO, 1991 r., 89 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, alarm, hak, dodatkowe światło .stop*, po wymianie kloc
ków i tarcz, okrągłe zegary, nowy akumulator, garażowany, stan 
tecfin. b. dobry, • 3.100 zł. Polkowice, tel. 076/845-47-55, 
0609/24-49-70"
POLONEZ CARO, 1992 r., 5̂Tys. łun,. 1500 ccm. brązowy, do 
małych poprawek lakierniczych, - 3.200 zł. Czermni^gm. Świd
nica, tel. 0609/25-31-88
POLONEZ CARO, 1992 r., 76 tys. km, 1500 ccm, bordowy, stan 
b. dobry, inśt. gazowa, kubełkowe fotele, nowe opony, RM, ga
rażowany, atrakc. wygląd, - 4.300 zł. Paczków, tel. 
077/431 -72-25,0604/07-29-93
POLONEZ CARO, 1992 r., 78 tys. km, 1500 ccm, platynowy 
metalic, bez wypadku, oryg. lakier, pasy bezwł., welurowe obi
cia drzwi, dzielona tylna kanapa, nadkola, konserwacja, gara
żowany, RM, hak, stan b. dobry, - 3.800 zl. Góra, tel. 
065/543-67-27
POLONEZ CARO, 1992 r., 100 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie
bieski, centralny zamek, el. otwierane szyby, aluminiowe felgi, 
komplet kół zimowych, po remoncie blacharki, stan b. dobry, - 
4.900 zł. Jawor, tel. 076/870-48-57, 0603/22-44-13 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, beżowy, stan b. dobry,
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bilizer, Mul-T-Lock, RM, nowy ukl. wydechowy, zadbany, • 
13.700 zł. Wrocław, tel. 071/350-83-03 
POLONEZ ATU, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm, GLI immobili
zer, Mul-T-Lock, oznakowany • 11.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-66-55,0605/93-32-12
POLONEZ ATU PLUS, 1997 82 tys. km, 1600 ccm, kolor
wiśniowy metalic, oznakowany, centr. zamek, alarm, wspoma
ganie, RO Sony, garażowany, hamulce Lucasa, komplet opon 
zimowych, el. otw. szyby, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 0602/26-85-61 
POLONEZ ATU PLUS, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
oliwkowy, wspomaganie kier., hamulce Lucas, wtrysk, auto- 

„ alarm, I właściciel, RO Philips, rej. 2003 r., bez wypadku, gara- 
''‘•'.żowany, .stan b. dobry, - 11.500 zł. Świdnica Śl., tel. 

074/351-28-88
POLONEZ ATU PLU§j,1997 r„ 40 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
wiśniowy, wspomaganie,' ałar/n, Dan-Lock, hamulce Lucas, stan 
b. dobry, - 9.300zł. WrochTw, tel. 071/355-24-27,0605/14-41-11 
O  POLONEZ ATU PLUS, i  998 r.,,48 tys. km, czer

wony metalic, (prod. Daewoo? I właściciel, RM, • 
12.800 zł. Lubin, tel. 076/846-99-lp 84016461 

POLONEZ ATU PLUS, 1998 r., 45 tys. km, 160Ótcm, pistacjo

wy, I właściciel, RO, hak, szyberdach, stan b. dobry, • 11.500 zł. 
Legnica, teł. 076/722-45-14
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. 1998/99 r., 42 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, MPi, I właściciel, kpi. dokumentacja, welu
rowa tapicerka, wspomaganie, hydrauliczne zawory, garażowa
ny, zadbany, • 16.500 zł. Wrocław, tel. 071/342-63-29 po 
godz. 18
POLONEZ ATU PLUS GLI, 1998/99 r., 15 tys. km, 1600 ccm. 
niebieski metalic, wspomaganie, alarm, centr. zamek, immobi
lizer, alum. felgi, I właściciel, stan b. dobry, - 14.000 zł. Wro
cław, tel. 071/321-23-48, 0501/62-39-67 
POLONEZ ATU PLUS, 1999 r., 4 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspom. kierownicy, alarm + 2 piloty, alum. felgi, RM, 
garażowany, I właściciel, fabryczna folia wew. auta, gwarancja, 
ocynkowany, konserwacja, hydrauliczne zawory, pokrowce z

inst. gazowa, oznakowany RM, zadbany, - 3.400 zł. Jelenia 
• Góra, tel. 0607/48*30-13 . • - >

POLONEZ CARO GLE, 1.992 i., 113 tys. km, 160Ó ccm, benzy
na, biały, inst. gazowa, do poprawek blacharskich, nowy most, 
sprzęgło i pompa wodna, przegląd do 07.2001 r, - 2:500 zł. Je
lenia Góra, tel. 0603/79-63-88
POLONEZ CARO, 1992 r„ 80 tys. km, 1500 ccm,r- 2.800 zł. 
Legnica, tel. 076/852-29-96
POLONEZ CARO, 1992 r.. 79 tys. km, bordowy, przegląd do 
04.2002 r, - 3.300 zł. Oława, tel. 071/313̂ 53-68 
POLONEZ CARO GLE; 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm garażo
wany od nowości, nowe opony, akumulator, pompa wody, nad
kola, RO, zarejestrowany, stan techn. b. dobry, - 4.100 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-65-48
POLONEZ CARO, 1992 r„ 1500 ccm, srebrny metalic, garażo
wany, zadbany, stan b. dobry, - 3.450 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/ 3̂1-76-76 po godz. 20, 0604/67-97-14 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy;stan 
dobry, • 2.500 zł. Polkowice, tel. 0502/32-04-13 
POLONEZ CARO GLE. 1992 r„ 65 tys. km. 1600 ecm. bordo
wy, garażowany, po remoncie silnika, hak, stan b. dobry, -4.500 
zł. Radogoszcz, gm. Lubań, tel. 075/721-73-39 - 
POLONEZ CARO, 1992 r., czerwony. Inst. gazowa. - 3.500 zł. 
śmigieł, tel. 065/518-07-32 

: POLONEZ CARO GLE, 1992 r.. 85 tys. km, 1600 ccm. biały, 
^garażowany, RO, zadbany, stan b. dobry, - 5.000 zł. Świebodzi

ce, tel. 074/854-20-86 ’
POLONEZ CARO, 1992 r„ 76 tys. knf, 1500 cćm, benzyna', bor
dowy, oryg. lakier, alarm, oznakowany, radio, nowy ukł. wyde
chowy i akumulator, garażowany, stan b. dobry, - 3.980 zl (moż
liwe raty przez komis) łub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/848-31-59
POLONEZ CARO, 1992 r., 90 tys. km, 1500 Ccm, granatowy, 
inst. gazowa, hak, pokrowce, stan dobry, - A. 100 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-02-29,0503/03-12-13 
POLONEZ CARO GLE. 1992 r„ 74 tys. km. 1600 ccm, granato
wy, oryg. lakier, zadbany, aktualny przegląd, stan b. dobry, • 
3.500 zł. Wałbrzych, teł. 074/665-34-60, 0600/82-66-39 
POLONEZ CARO, 1992 r., 80 tys. km. 1600 ccm, biały. I wła
ściciel. bez wypadku, po wymianie ukł. wydechowego, ważny 
przegląd, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/333-74-61 
POLONEZ CARO, 1Ś92 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, oznakowany, nowy akumulator i pokrowce, bez wypad
ku, giarażowany, stan dobry, • 3.500 zł. Zaborów, gm. Ścinawa, 
tel. 076/843-59-11
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 34 tys. km, 1500 ccm. benzy
na, brązowy, stan b. dobry, • 4.500 zł. Zielona Góra. tel. 
068/327-05-13.0601/53-56-79
POLONEZ CARO GLE. 1992/93 r., 78 tys. km. 1600 ccm, bor
dowy, inst. gazowa na gwarancji, reg. kierownica, pasy bezwł., 
odcięcie zapłonu, RO, dzielona tylna kanapa, hak, • 4.500 zł. 
Brzeg. tel. 077/444-06-96
POLONEZ CARO, 1992/93 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, II 
właściciel, kubełkowe fotele, garażowany, oryg. lakier, bez rdzy, 
stan b. dobry, • 4.200 zł. Lutynia, woj. wrocławskie, tel. 
0607/82-60-10
POLONEZ CARO, 1993 r., 72 tys. km, 1500 ccm, jasny, stan 
techn. idealny, oryg. lakier, nowe opony, faktura zakupu z po
lmozbytu, >el. otw. szyby, garażowany, -4.200 zł. Andrzej Bycz- 
kowski, 58-372 II Kuźnice świdnickie, gm. Boguszów-Gorce, 
ul. Promyka 1/6
POLONEZ CARO, 1993 r., 58 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśnio
wy, stan techn. idealny, I właściciel, oryg. lakier, nowe opony, 
faktura zakupu z polmozbytu, • 4.400 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
POLONEZ CARO GLE, 1993 r.. 56 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, bordowy metalic, I właściciel, serwisowany w salonie Da
ewoo, centr. zamek, alarm, komplet opon zimowych i letnich, 
pokrowce, garażowany, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0608/11-75-22 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
inst. gazowa, alum. felgi, RM, stan b. dobry, • 4.200 zł lub za
mienię. Zloty Stok, tel. 074/817-57-93,0608/49-74-01 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r, 130 tys. km. 1500 ccm. biały, 
inst. gazowa, garażowany, stan b. dobry, • 4.100 zl. Żagań, tel. 
068/477-74-27,0603/13-02-07
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 1600 ccm, bordowy, okrągłe 
zegary, nowe opony, stan b. dobry, • 4.500 zł. Brzeg, tel. 
077/416-10-95.0604/82-79-82
POLONEZ CARO, 1993 r., 72 tys. km, 1500 ccm, beżowy, ga
rażowany, stan dobry, - 4.500 zł. Bystrzyca Kłofeka, tel. 
074/811-24-17
POLONEZ CARO, 1993 r., 85 tys. km, 1900 ccm, diesel, platy
nowy metalic, oznakowany, blokada skrzyni biegów, immobili
zer, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, RO, alarm, stan b. 
dobry, • 6.800 zł. Czernina, tel. 065/543-67-11 
POLONEZ CARO, 1993 r., 83 tys. km, 1500 ccm, granatowy, 
halogeny, nadkola, konserwacja, pokrowce, po malowaniu, ga
rażowany, atrakcyjny wygląd, stan techn. b. dobry, • 3.500 zl. 
Legnica, tel. 076/856-10-46, 0601/72-37-51 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r.. 140 tys. km. 1500 ccm, zielo
ny, alarm, instalacja gazowa, oryg. lakier, garażowany, bez ko
rozji, przegląd do 14.09.2001 r, - 3.000 zł. Miękinia, tel. 
071/317-80-66
POLONEZ CARO, 1993 r., 100 tys. km, 1500 ccm, kolor czeko
ladowy, radio, • 4.500 zł. Opole, tel. 0606/31-84-15 
POLONEZ CARO, 1993 r., 72 tys. km, 1500 ccm, brązowy, RO 
z kieszenią dodatkowy .stop*, halogeny, inst. gazowa, alarm, 
centralny zamek, oznakowany, po wymianie klocków, linki ham. 
ręcznego i oleju, blokada skrzyni biegów, - 4.800 zł. ścięgny, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0501/44-97-03 - 
POLONEZ CARO, 1993 r.,67 tys. km, 1500 ccm, bordowy me
talic, alarm, szyberdach, tek, nowy akumulator, - 3.600 zł. Wał
brzych, teł. 074/666-46-46-,,
POLONEZ CARO. 1993 r. 96 tys. km. 1500 ccm. biały, il wła
ściciel, przegląd do 04. 2002 r„ nowe tłumiki, stan b. dobry, • 
•3.600 zł: Wałbrzych, tel. 074/843-52-36 
POLONEZ CARO, 1993 r, 55 tys. km, 1500 ccm, ćiemnobor- 
dowy, RO, dziSItihatyłnafcanapa, pasy bezwł,, mało eksploato
wany, po przeglądzie, stan idealny, • 4.60Ó zł.Wałbtfych.tel. 
074/841 -98-68 wieczorem
POLONEZ CARO, 1993 r.,1600 ccm, bordowy, alarm, 5-biego- 
wy, I właściciel, garażowany, zadbany, bez wypadku, • 3.900 zł 
lub zamienię na inny. Wołów, tel. 071/389-48-06 
POLONEZ CARO, 1993/94 r., 123 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
platynowy metalic, II właściciel, alarm + pilot, hak, atrakc. wy
gląd, • 4.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-87-12.0605/11-93-17 
^OLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1600 ccm, bordowy, alarm, bez 
wypadku, hak, stan b. dobry, • 5.200 zł lub zamienię. Legnica, 
tel. 076/862-51-58, 0606/72-41-52 
POLONEZ CARO, 1994 r., 75 tys. km, 1600 ccm, bordowy me
talic, nowe opony, alarm, stan b. dobry, -4.950 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-09,0600/85-51-96
POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 54 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
platynowy metalic, alum. felgi, blokada skrzyni biegów,̂ ozna
kowany, poszerzony, okrągłe zegary, stan idealny, - 6.100 zł. 
Bukowice. gm. Milicz, tel. 071/384-50-76.0606/70-51-17 
POLONEZ CARO, 1994 r.. 104 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
inst. gazowa, blokada skrzyni biegów, aluminiowe felgi, stan b. 
dobry, okrągłe zegary, • 5.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-44-22,0608/59-48-19
POLONEZ CARO, 1994 r., 70 tys. km, 1500 ccm, GLE. kolor 
grafitowy metalic, alum. felgi, pokrowce, blokada skrzyni bie
gów, nadkola, oznakowany, • 6.200 zł. Karpacz, tel. 
075/761-82-69
POLONEZ CARO, 1994 r., 100 tys. km, 160Q.ccm, szary meta
lic, centralny zamek, alarm, dzielona tylna~kanapa, po remon-
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cie kapitalnym silnika w 2000 r. - 3.900 zł. Legnica, tel. 
0602/78-94-49
POLONEZ CARO, 1994 r„, 1500 ccm, szary metałic, I właści
ciel, alum. felgi, kpi. dokumentacja, kubełkowe fotęje, blokada 
skrzyni biegów, odcięcie zapłonu, alarm .+ pilot, RMenowe opo
ny, bezwypadku, oznakowany, okągłe zegary, - 5.100 zł. Lu
bin, tel. 076/846-51-03, 0604/11-36-86 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1500 ccm, biały, • 2.700 zł. Malczy
ce, tel. 071/795-12-84, 0603/67-21-71 
POLONEZ CARO, 1994'r., 80 tys. km, 1600 ccm, srebrny meta
lic, oryg. lakier, alarm ♦ pilot, centr. zamek, nowa inst. gazowa, 
kubełkowe fotele, zadbane wnętrze, stan blacharki i silnika b... 
dobry, - 5.800 zł. Milicz, tel. 071/384-12-04 .
POLONEZ CARO, 1994 69 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wi
śniowy, oznakowany, alarm, aluminiowe felgi, RM, stan iechn. 
b. dobry, • 5.200 zł. Mrowiny, tel. 074/85?-00Ł79 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 74 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy, alarm, alarm, el. otw. szyby, zadbany, RM, - 4.800 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-58-14
POLONEZ CARO GLE. 1994 r., 49 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
turkusowy, garażowany od dnia zakupu, oznakowany, konserw- 
cja, nadkola plastikowe, nakładki plastikowe na progi, • 10.000 
zł łub zamienię na Mrcedesa 310. skrzyniowego z dopłatą. Wał
brzych. teł. 074/847-35-70
POLONEZ CARO, 1994 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, -3.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/666-27-51 
POLONEZ CARÓ, 1994 r., 54 tys. km, 1500 ccm, benzyna, nie
bieski, oznakowany, RO panel, okrągłe zegary, bez wypadku, II 
właściciel, udokum. pochodzenie, w ciągłej eksploatacji, opo
ny zimowe, • 5.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-26-57, 
0604/12-23-23
POLONEZ CARO, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, biały, stan 
dobry, bez wypadku, welurowa tapicerka, - 5.500 Zł. Wrocław, 
tel. 0608/30-37-66, 0503/01-88-84 
POLONEZ CARO, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, antracytowy 
metalic, bez wypadku, oryg. lakier, alum. felgi, RO, bez korozji, 
stan b. dobry, przegląd do 2002 r. • 5.300 zl. Wrocław, tel. 
071/355-24-27,0605/14-41-11
POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 76 tys. km, 1600 ccm, grafitowy 
metalic, garażowany, I właściciel, stan dobry, serwisowany, bez 
wypadku. • 5.400 zł. Wrocław, tel. 0602/27-16-84 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r.. 84 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, inst. gazowa, hak, oznakowany, wersja limitowana, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, dużo dodatków, przegląd do 04.2002 r. • 
6.500 zł. Wrocław, tel. 071/784-33-30 - 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 38 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, I właściciel, blokada skrzyni biegów, alarm, bez wypadku, 
stan dobry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-62-17 
POLONEZ CARO, 1994 r., 98 tys. km, 1400 ccm, Rover, antra
cytowy metalic, aluminiowe felgi, alarm, centralny zamek + pi
lot. fotele Recaro, - 6.900 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/641-22-07
POLONEZ CARO BLE. 1994/95 r.. 60 tys. km, 1500 ccm, kolor 
platynowy metalic, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, blo
kada skrzyni biegów, okrągłe zegary, poszerzony, oznakowa
ny, dzielona tylna kanapa, konserwacja, nadkola, nakładki na 
progi, bez śladów korozji, stan techn. b. dobry, • 6.600 zł. Gie- 
rałtów, gm. Nowogrodziec, tel. 0606/10-12-44 
POLONEZ CARO GLE, 1994/95 r., 59 tys. km. 1600 ccm. bor
dowy metalic, oznakowany, Mul-T-Lock, radioodtwarzacz, • 
5.200 zł. Jawor, tel. 076/870-40-07 
POLONEZ CARO. 1994/95 r., 92 tys. km, 1600 ccm, GLE, kołor 
stalowy metalic, I właściciel, garażowany, nadkola, nowe opo
ny, nowy akumulator, przegląd do 11.2001 r.. pokrowce, ozna
kowany, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, -4.700 zl. Sobót
ka Zach., tel. 0604/12-53-23
POLONEZ CARO, 1994/95 r.. 60 tys. km.' 1600 ccm, turkuso
wy, blokada skrzyni biegów, oznakowany, okrągłe zegary, hak, 
dzielona tylna kanapa, lotnicze fotele, plastikowe progi i nad
kola, nowe opony, reg. kierownica, zadbany, • 5.400 zł. Wro
cław, tel. 071/354-30-69, 0600/25-34-15 
POLONEZ CARO, 1995 r., 1400 ccm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, silnik Rovera, przegląd do 03.2002 r., komputer, hak 
hol., dzielona tylna kanapa, reg. kierownica, oszczędny, 71/100 
km, • 6.800 zł lub zamienię na busa. „ tel. 074/810-32-15 
POLONEZ CARO. 1995 r., 95 tys. km, 1400 ccm, Rover, 16V, 
bordowy metalic, 103 KM, hak, instalacja gazowa, hamulce Lu
cas, szyberdach, dzielona tylna kanapa, RO, blokada skrzyni 
biegów, nadkola i.nadproża, reg. kierownica, reguł. wys. moco
wania pasów, odcięcie paliwa, szeroka chłodnica, konserwa
cja, stan karoserii i techn. b.db, • 8.900 zł. Chocianów, teł. 
076/818-55-00,0605/82-23-40
POLONEZ CARO GLI; 1995 r., 78 tys. km, 1600 ccm, paltyno- 
wy metalic, wspomaganie, immobilizer, Mul-T-Lock, • 6.400 zł. 
Rydzyna, tel. 065/538-02-99,0607/15-54-36 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 72 tys. km. 1600 ccm, biały, 
instalacja gazowa, alarm, halogeny, blokada skrzyni, • 5.400 zł. 
Wrocław, tel. 0601/95-08-60
POLONEZ CARO, 1995 r., 79 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielo
ny metalic, alarm, centr. zamek • 7.900 zh Wrocław, tel. 
071/311-76-51;
POLONEZ CARO GLI, 1995r., 1600 ccm, srebmy metalic, wspo
maganie kier., centralny zamek + pilpt, alamr, szyberdach, alu
miniowe felgi, blokada skrzyni biegów, dzielona tylna kanapa, 
komplet opon zimowych, halogeny,, spoiler ze  światłem .stop", 
atrakcyjny-wygtąd, garażowany,- reg. świateł, stan b.-'dobry, - 
8.800'rł: Bolesławiec, teh 0603/10-17-83 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 63 tys.km, 1500 ccm. niebie
ski, oznakowany, konserwacja, plastikowe nadkola, progi pla
stikowe, garażowany, zadbany, bez korozji, II Właściciel, waż
ny przegląd (do 03.2002 r.), pokrowce, kołpaki, • 7.200 zł. Czarny 
Bór, tel. 074/845-05-53
POLONEZ CARO, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, srebmy meta
lic, alum. felgi, - 6.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/845-47-06 
POLONEZ CARO GLI. 1995 r.. 60 tys. km, 1600 ccm, srebrny, 
szeroka chłodnica, hamulce Lukas, alarm, - 7.000 zł. Dzierżo
niów. tel. 074/837-25-00
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, Mul-T-Lock, oryginalny lakier, regulowana kierownica,

ELEKTROMECHANIKA
#  naprawy silników, zawieszeń «
#  elektryka, hamulce, oleje £

AUTO NA GAZ 1
#  montaż, serwis, homologacja, raty
AUTO 0SC, ul. Chałupnicza 1 .  Wrocław Swojczyce. tel. 0-604 58 5081

:p fźeg fą fl do 2002 r.; II właściciel, garażowany, bez wypadku, 
bez* korozji, opony zimowe, dzielona tylna kanapa. - 6.100 zł. 
Głuszyca, tel. 074/845-92-92
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 66 ty^km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony, centr. zamek, R O  i głośniki, odcięcie zapłonu, nadkola, 
konserwacja, nowy akumulator, oznakowany, stan b. dobry, • 
6.500 zł. Jaszkowa Dolna, tel. 074/868-60-45 po 18 
POLONEZ CARO, 1995 r., 123 tys. km, 1900 ccm, diesel, bor
dowy, stan b. dobry, alum. felgi, kola zimowe, blokada skrzyni 
biegów, halogeny, radio, • 10.500 zł. Jelenia Góra, teł. 
0601/75-17-58
POLONEZ Ctao, 1995 r., 18 tys. km, 1600 ccm, El. szary me
talic, I właściciel, katalizator, centr. zamek, fotele kubełkowe, 
blokada kierownicy i biegów, garażowany, bez wypadku, • 9.500 
Zł- Legnica, tel. 076/722-74-72
POLONEZ CARO GLE. 1995 r.. 77 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, hak, inst. gazowa, szyberdach, dzielona tylna kanapa, 
kpi. opon zimowych + felgi, stan b. dobry, - 7.800 zł. Świdnica, 
teł. 074/853-08-89
POLONEZ CARO. 1995 r., 73 tys. km. 1600 ccm. benzyna, ko
lor platynowy metalic, oryg. lakier. I właściciel, alarm, 
Mul-T-Lock, oznakowany, radio, serwisowany, po przeglądzie 
tecłi., garażowany, stan b. dobry, - 5.980 zł (możliwe raty przez 
komis) lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/848-31-59 
POLONEZ CARO, 1995 r., 76 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zie
lony metalić, inst. gazowa, oryg. lakier, Mul-T-Lock, oznakowa
ny, alarm, nowy ukł. wydechowy i opony, garażowany, nadkola, 
stan b. dobry • 6.980 zł (możl. raty przez komis) lub zamienię 
na Poloneza, Skodę, Fiata 126p> Wałbrzych, tel. 074/848-31 -59 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 70 tys. km. 1600 ccm. wtrysk 
katalizator, alarm, blokada skrzyni biegów, osie poszerzane, 
okrągłe zegary, - 5.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-19-3.1 . 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,
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Autoryzowany punkt montażu 
instalacji gazowych

• montaż instalacji do aut amerykańskich
• montaż do samochodów na gwarancji
• programowanie instalacji Bedini, Voila, Leonardo
• komputerowa diagnostyka silników i układów wtryskowych
• naprawy bieżące
• naprawy pogwarancyjne g

te l. 074/814-68-00 | 
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bordowy metalic, katalizator, alarm, inst. gazowa, tani w eks
ploatacji, bez wypadku. stan b. dobry, - 7.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/840-19-31
POLONEZ CARO. 1995 r., 88 tys. km, 1400 ccm. ROVER. bor
dowy metalic, 2 nowe opony, konserwacja, alarm + 2 piloty, II 
właściciel, kierowca1 niepalący; - 8.400 'zł. WrocłaW, tel. 
0605/06-24-39
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 40 tys. km, 1600 ccm, biały, I 
właściciel, immobilizer, alarm, Mul-T-Lock, RO, przegląd do 
05.2002 r., stan techn. b. dobry, kierowca niepalący, - 6.200 zl. 
Wrocław, tel. 339-75-20, 0603/37-77-53 
POLONEZ CARÓ GLE, 1995 r., 83 tys. km, 1600 ccm, ciemno- 
popielaty metalic, inst. gazowa, radio, zestaw głośno mówiący, 
blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 8.100 zł (możliwelaty 
przez komis). Wrocław, tel. 071/327-90-22 w godz. 10-18, 
0603/44-95-22
POLONEZ CARO, 1995 r., 92 tys. km. 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, alum. felgi, el. otw. szyby, stan dobry' • 5.900 zł. 
Wrocław, tel. 0601/40-50-53
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 91 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, â rn̂  felgi, kpi. opon zimowych, centr. 
Zamek, alarm, blokada sktzyni biegów, katalizator, nowe klocki 
hamulcowe i pasek rozrządu, • 7.400 zł. Wrocław, tel. 
071/345-62-80
POLONEZ CARO, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
stan b. dobfy, aluminiowe felgi, Muł-T-Lóck, alarm, bez korozji, 
kpi. kół z oponami zimowymi, inst. gazowa, I właściciel, z salo
nu,.- 8,500 zł: Wrocław,' tel.- 0604/60-73-26 .
POLONEZ CARO. 1995/96 r., 80 tys. km. 1400 ccm, 16V, RO- 
VER, kolor grafitowy metalic, 103 KM, bez rdzyr Mul-T-Lock, 
alarm, pokrowce, nowe opony, nowy akumulator, I właściciel z 
salonu, noweamortyzatory, konserwacja, RM, - 8.500 zł. Strze
lin, tel. 0501/26-59-14, 071/392-08-79 
POLONEZ CARO GLI. 1995/96 r„ 75 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy, blokada skrzyni biegów, RM, ałum. felgi, nowy akumulator i 
opony, - 6.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-58-14 
POLONEZ CARO GLI, 1995/96 r., 1600 ccm, zielony metalic, 
alarm, radioodtwarzacz, centralny zamek, Mul-T-Lock. spoile-

R EM  A U T O -G A Z
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•  najlepsze instalacje - fitu n o ło g a c ja m 
promocyjne ceny

•  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
Wrocołw, ul. Opolsko 23, tel. 341-67-70
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OPOH114
ry, szeroka listwa, aluminiowe felgi, - 8.500 zl lub zamienię. Twar
dogóra, tel. 071/315-01-33.' 0607/32-36-54 jg 
POLONEZ CARO GU.-1996 r., 61 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, alum. felgi, alarm, Mul-T-Lock, radio, stan techn. ideal
ny, dod. części, • 8.300 zl. Wrocław, tel. 0600/80-64-17

POLONEZ

DIAGNOSTYKA ELEKTRONICZNA
MECHANIKĄ . OP012026̂  

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

tel./fax 364-88-98

POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 89 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, II właściciel, przegląd do 05.2001 r., immobilizer, cen
tralny zamek, alarm, stan idealny, - 9.000 zł lub zamienię na 
samochód pick-up albo truck. Opole, tel. 077/442-03-11. 
0608/27-52-15
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 66 tyś. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, Bosch, oryg. lakier, blokada skrzyni biegów, 
hamulce Lucas, inst. gazowa, RM Philips, kpi. opon zimowych, 
- 8.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-12-36,0502/30-53-88 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r.,54 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, katalizator, pompowane fotele, 4 zagłówki, dzie
lona tylna kanapa, hamulce Lucas, konserwacja, nadkola, reg. 
kierownica, Mul-T-Lock, alarm + pilot, oznakowany, stan b. do
bry, - 8.400 zl. Wrocław, tel. 071/786-79-90,0602745-72-29 
POLONEZ CARO, 1996 r., 71 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zie
lony metalic, inst. gazowa, hak, blokada skrzyni biegów, immo
bilizer, oznakowany, konserwacja, bez wypadku, hamulce Lu
cas, - 8.900 zl. Żary, tel. 068/374-23-91,0603/13-78-83 
POLONEZ CARO, 1996/97 r., 40 tys. km, 1400 ccm, 16V, bor
dowy, silnik Rovera, RO. blokada, immobilizer, alarm radiowy, 
nowy hak, osprzęt Lukas, serwisowany, stan techn. b. dobry, 
zadbany, garażowany, • 10.600 zł. Wrocław, tel. 339-87-94 wie
czorem
POLONEZ CARO GLI. 1996/97 r., 70 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
malinowy metalic, I rej. 97 r., inst. gazowa, alarm, centr. zamek, 
hak, hamulce Lucas, bez wypadku, stan b. dobry, - 8.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-24-27,0605/1441-11 
POLONEZ CARO, 1997 r., 67 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic. immobilizer, blokada skrzyni biegów, • 7.500 zł. Kalisz, tel. 
0603/10-7249
POLONEZ CARO PLUS, 1997 r„ 70 tys. km. zielony metalic, I
właściciel, centralny zamek, alarm, wspomaganie kierownicy, •
11.500 zł. Szprotawa, tel. 0605/05-30-00
POLONEZ CARO PLUS. 1998 r„ 38 tys. km. 1600 ccm. GSi.
zielony metalic. centr. zamek, immobilizer, wspomaganie, hak,
oznakowany, stan idealny, przegląd do 04.2002 r. • 12.000 zł.
Legnica, tel. 076/722-1744,0502/51-66-72
POLONEZ CARO PLUS GSI, 1998 r.. 42 tys. km, 1600 ccm.
niebieski metalic, I właściciel, wspom. kierownicy, immobilizer,
RM ♦ 4 gośniki, • 12.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-25-22,
0607/30-12-08
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POLONEZ CARO PLUS GSI, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, oryg. lakier, I właściciel, wspomaganie, oznakowa
ny, immobilizer, RO, garażowany, stan b. dobry, -12.900 zł lub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 074/848-31-59 
POLONEZ CARO GSI, 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel, garażowany, kupiony w salonie, bez wy
padku, alum. felgi, kpi. opon zimowych, wspomaganie, immo
bilizer, blokada skrzyni biegów, serwisowany, zadbany, • 13.000 
zł. Wrocław, tel. 071/341-66-69.071/311-70-93

PONTIAC
PONTIAC FIREBIRD. 1989 r.. 2800 ccm, czerwony, automatic, 
klimatyzacja, wspomaganie, alum. felgi, • 16.000 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/725-38-20
PONTIAC GRANO PRK. 1989 r.. 2800 ccm. srebrny metalic.
2-drzwiowy, pełne wyposażenie, I właściciel w kraju, bez wy
padku, • 14.800 zł lub zamienię. Jemielnica, tel. 077/463-23-30, 
0502/52-08-14
PONTIAC GRANO PRIX, 1989 r., 160 tys. km. 2800 ccm. srebr
ny, pełne wyposażenie, • 9.000 zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
PONTIAC LE MANS, 1989 r.. 84 tys. km. 1600 ccm. OHC. 
wtrysk, czerwony, katalizator, hak, immobilizer, alarm + pilot,
3-drzwiowy, bez wypadku, - 7.000 zł. Lubin, tel. 076/74940-25 
PONTIAC SUNBIRD, 1992 r.. 95 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
biały, katalizator, MPI, ABS, klimatyzacja, automatic, centr. za
mek, alarm, welur, bez wypadku, sprowadzony na mienie, •
15.500 zł. Krotoszyn, tel. 0601/7245-99
PONTIAC TRANS SPORT, 1990 r., 150 tys. km, 3100 cćm, ben
zyna, wiśniowy, klimatyzacja, automatic, tempomat, centr. za
mek. 7-osobowy, itd, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-21-73. 
0608/30-3742
PONTIAC TRANiSPORT. 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 VAN, 1993 r„ 206 (ys. km. .3800 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, 7 osób, klimatyzacja x2. ABS, tem
pomat, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, 
przyciemniane szyby, automatic, alarm, welurowa tapicerka, bez 
wypadku, serwisowany, • 29.900 zł lub zamienię. Brzeg, tel. 
0503/38-59-19
PONTIAC TRANS SPORT, 1993 r., 2300 ccm, 24V, bordowy 
metalic, wersja europejska, manualna skrzynia biegów, do ma
łych poprawek, -14.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-5348 
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r., 95 tys. km,'3100 ccm, złoty, 
RO, automatic, katalizator, ABS, wsppmaganie, reg. kierowni
ca, klimatyzacja, poduszka pow‘,'alum. felgi, 7-osobowy, -
39.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-64-30,0601/78-78-15 
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r., 112 tys. km. 2300 ccm. 16V. 
biały, ABS, klimatyzacja, 7-osobowy, centr. zamek, wspomaga
nie, el. otw..szyby, reg. kierownica, compressor, I właściciel w 
Polsce, 4 lata w kraju, - 33.000 zł. Konin, tel. 0501/08-10-25

PORSCHE
PORSCHE 924,1983 r., 2000 ccm, wtrysk, czamy, dach Targa, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi 16" Borbet - gwiazdy 
z szerokim rantem, stan silnika b. dobry, -10.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-66-08,0604/73-89-11 
PORSCHE 944,1988 r., 2500 ccm 2 szt. (jeden z silnikiem 16V), 
klimatyzacja, el. ótw. szyby, el. reg. lusterka i fotele, atrakc. wy
gląd, -18.000 zł. Lubin, tel. 076/844-82-11,0603/99-92-74

RENAULT
O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok! 800 
aut), i zdjęcia w internecie: www.auton.pl; co ty
dzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do obej
rzenia, fachowa pomoc. Informacja, tel. 
071/353-26-37,0601/70-67-46 01029811

. RENAULT 11 GTS, 1983 r., granatowy, techn. sprawny, udo- 
^kum.poctiodzenie7‘ 4.800 zł. Wrocław,. t L̂J82.-96-99 

RENAULT Tł'1986 r., 120ff ćCrrr,srebrnyr5-drzwiowy 5-bifigo- 
wy, bez^wypadku, stan dobry, - 3.800 zł. Wrocław, telT 
071/357-65-$};
RENAULT 11 TL. 1986/87, r.. 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, automatic, 5-drzwiowy, zadbany, zapasowa 
skrzynia biegów, komputer; bez korozji, techn. sprawny, do 
malowania maska, błotnik, • 3.700 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Opole. tel. 07Z/457-29-99, 0502/55-65-04’
RENAULT 11.1987 r., 211 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 3-drzwiowy, garażowany, - 5.500 zl. Przeworno, tel. 
074/810-21-34
RENAULT 11, 1987 r., 50 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny 
metaliCi oryg. lakier, alarm + 2 piloty, centr. zamek, MuJ-T-Lock, 
szyberdach, 5-biegowy. zadbany, stan tech. idealny, nowe opo
ny, układ wydechowy i akumulator, zużycie paliwa - 61/100 km,
- 5.800 zl. Wrocław, tel. 071/328-94-63 •.
RENAULT 11,1988/89 r., 1700 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
katalizator, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 5-bie
gowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr. 
zamek, RO z szufladą, halogeny, obrotomierz, zderzaki w kolo
rze nadwozia, bez korozji, garażowany, oszczędny, stan ideal
ny, - 4.800 zł (możliwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76
RENAULT 14,1981 r, 1200 ccm, czerwony, el. otw. szyby, centr. 
zamek, hak, szyberdach, po remoncie blacharki i malowaniu ♦ 
drugi silnik i inne części, - 2.800 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Koźmin Wlkp., tel. 062/721-66-79 "
RENAULT 18,1980 r., 200 tys. km, 1400 ccm. benzyna, ciem- 
nopopielaty, el. otwierane szyby, centralny zamek, przegląd do 
2002 r., garażowany, • 1.200 zł. Prudnik, tel. 077/436-09-88, 
0608/76-94-37
RENAULT 18,1983 r., 1600 ccm, benzyna, szary metalic, szy
berdach, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, • 2.900 zł lub 
zamienię na inny samochód. Głogówek, woj. opolskie, tel. 
0606/7242-09
RENAULT 19,1989 r„ 168 tys. km, 1721 ccm, benzyna, biały, 
el. szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, 92 KM, tylna lot
ka, ABS, alum. felgi 15”, koła zimowe, garażowany, I właściciel 
w kraju, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 7.900 zł. Kłodzko, 
tel. 0603/44-53-50
RENAULT 19, 1989/90 r., 145 tys. km, 1721 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, 5-drzwiowy, wspom. kierownicy, alarm, dzielona 
tylna kanapa. - 8.200 zł. Wafcrzych. tel. 074/846-36-74 
RENAULT 19.1990 r., 85 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czamy,
3-drzwiowy, • 8.000 zl lub zamienię na Fiata 126p. Osiecznica, 
gm. Bolesławiec, tel. 0603/10-15-77 
RENAULT 19 CHAMADE. 1990 r., 120 tys. km. 1400 ccm. ben
zyna. złoty metalic, 5-biegowy, szyberdach, blenda, wtrysk
1-punktowy, zadbany, stan b. dobry, na białych tablicach • 990 
DEM lub 1.800 zł. Gubin, woj. zielonogórskie, tel. 0502/16-94-74 
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r.. 100 tys. km, 1700 ccm, zie
lony metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek ♦ 
pilot, reg. reflektory, radio ze sterowaniem przy kierownicy, -
7.900 zł. Jarocin, tel. 0501/7146-54 
RENAULT 19.1990 r.. 1900 ccm, turbo D, biały, stan br dobry, 
import w całości na mienie przesiedleńcze - 7.700 zl w cenie 
opony zimowe i bagażnik na narty. Krotoszyn, tel. 062/725-70-63 
w godz.8-16, 0605/23-94-67
RENAULT 19 TSE, 1990 r., 1700 ccm el. otw. szyby, stan do
bry, • 8.200 zl. Mysłakowice, tel. 075/713-10-94 
RENAULT 19,1990 r., 108 tys. km, 1400 ccm, niebieski meta
lic, techn. sprawny, przegląd do 04. 2002 r, • 9.200 zł. Nowo
gród Bobrz., (el. 0603/86-89-16 
RENAULT 19,1990 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, I właściciel, udokum. pochodzenie, RO, hak, garażowany, 
stan b. dobry, -11.000 zł. Paulina Chorążyczewska, Ulesie, gm. 
Miłkowice, tel. 076/862-27-61 grzecznościowy 
RENAULT 19,1990 r., 1800 ccm, biały. - 10.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/783-9148 wieczorem, 0607/14-51-02 
RENAULT 19,1990 r., 199 tys. krp, 1400 ccm, benzyna, szary 
metalic, * opony zimowe, • 9.700 zł. Wrocław, teł. 0606/64-70-79 
RENAULT 19. 1990 r.. 214 tys. km. 1900 ccm, diesel, biały. 
5-drzwiowy, centr. zamek * pilot, RM Kenwood, - 8.500 zł. Żmi
gród, tel. 0604/6949-76
RENAULT 19,1990/94 r.. 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebr
ny, 3-drzwiowy, centralny zamek, alarm, regulowana kierowni
ca, • 11.000 zl. Krzyżanowice, gm. Wisznia Mala, tel. 
071/387-80-15
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 1700 ccm, wiśniowy, w kraju 
od pół roku, stan dobry, - 9.500 zł. Chojnów, tel. 0606/33-1245 
RENAULT 19 TXE, 1991 r., 1700 ccm, wtrysk, czamy metalic, 
el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, welurowa 
tapicerka, stan b. dobry, -10.900 zl. Sobótka, teł. 07.1/316-22-63, 
0600/41-95-29
O  RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 1700 ccm, gra

natowy, 5-biegowy, wspomaganie, • 10.700 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87024301

0  RENAULT 19,1991 r., 1400 ccm, kolor grafitowy 
metalic, • 9.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87024431

RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r.. 113 tys. km, 1700 ccm. 
wtrysk, złoty metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, po przeglądzie, atrakc. wygląd, stan b. dobry, •
10.500 zł. Bogatynia, tel. 075/773-81:28 
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r.. 120 tys. km. 1721 ccm, ben
zyna, jasnoniebieski metalic, na białych tablicach, - 3.200 zł. 
Głogów, tel. 076/833-22-15,0609/52-30-72 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 91 tys. km, 1400 ccm. •
10.000 zł. Gostyń, tel. 0605/27-50-81 
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r.. 185 tys. km, 1900 ccm, die
sel, ciemnozielony, 4-drzwiowy, welurowa tapicerka, reg. fotele
1 pasy, el. otw. szyby, dzielone i rozkładane tylne siedzenia, 
obrotomierz, halogeny, b. oszczędny, stan b. dobry, -13.330 zl. 
Grodków, tel. 077/41541-35,0605/52-96-31
RENAULT 19.1991 r., 136 tys. km, 1700 ccm, szary metalic, w 
kraju od roku, zderzaki w kolorze nadwozia, halogeny, 5-drzwio
wy, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, - 8.900 zł. Ja
wor, tel. 0605/20-67-80

RENAULT 19,1991 r., 85 tys. km, 1400 ccm, kolor stalowy, spro
wadzony w całości, 5-drzwk>wy,alarm, stan b. dobry, - 9.200 zl. 
Jawor, tel. 076/870-24-01,870-93-98 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r„ 140 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
błękitny metalic, wspomaganie kier., regulowana kierownica, pa
sów, reflektorów, fotela, halogeny, atermiczne szyby, radiood
twarzacz Sony, dzielona tylna kanapa, nowe sprzęgło, docisk, 
wydech, hamulce, - 11.100 zl lub zamienię. Kościan, tel. 
065/512-50-23
RENAULT 19, 1991 r., 1700 ccm, czerwony, el. otw. szyby i 
szyberdach, ABS, immobilizer, • 10.500 zl. Oleśnica, woj. wro
cławskie, tel. 0503/63-86-24
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 110 tys. km, 1700 ccm. czer
wony, centr. zamek, Wspomaganie, el. otw. szyby, wspomaga
nie, RM, szyberdach, bez wypadku, - 9.600 zl (kupujący nie 
płaci podatku). Rawicz, tel. 0604/97-38-95 
RENAULT 19,1991 r., 1900 ccm, diesel, biały, - 9.900 zl. Wał
brzych, tel. 074/842-33-91
RENAULT 19,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 16V, granatowy 
metalic, alarm, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, 
ABS, el. otw. szyby, kubełkowe fotele, fabryczne radio, ospo
ilerowany, - 9.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-35-69 
RENAULT 19,1991 r., 170 tys. km, 1900 ccm, diesel, granato
wy, centr. zamek, w kraju od roku, kompletna dokumentacja, 
przegląd do 05.2002 r., stan b. dobry, • 11.800 zl lub zamienię 
na VW Passata, diesel, z dopłatą. Wińsko, tel. 071/389-86-07, 
0603/71-96-53
RENAULT 19,. 1991 r., 1700 ccm, czamy, centr. zamek, wspo
maganie, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, szyberdach, • 7.800 
zl lub zamienię na inny. Wołów, tel. 071/38948-06 
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r.. 210 tys. km. 1390 ccm. ben
zyna, granatowy, stan idealny, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/22-13-15
RENAULT 19,1991 r., 97 tys. km, 1700 ccm, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, centr. zamek + pi
lot, na białych tablicach, radio, stan idealny, - 2.500 zł. Zgorze
lec, tel. 0603/11-16-91
RENAULT 19,1991 r., 99 tys. km, 1700 ccm, zielony. 5-biego
wy, zadbany, stan idealny, na białych tablicach - 2.400 zl. Zgo
rzelec, tel. 0606/70-84-68
RENAULT 19.1991/92 r., 128 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, czer
wony, wspomaganie, el. reg. reflektory, czarna tapicerka, zielo-. 
ne szyby, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, obrotomierz, 
radio z RDS, skórzana kierownica, 5-drzwiowy, I właściciel w 
Niemczech, w kraju od tygodnia, zarejestrowany w Polsce, bez 

„ wypadku, - 9.900 zł. Bolesławiec, tęl. 075/734-48-03 
RENAULT 19,- 1991/92-c., A700>ccm, czarny metalic, el. otw. 
szyby, centr. zamek ♦ pHot.welurowątąpicerka,wspomaganie, 
reguł, fotel kierowcy, w kraju od tygodnia,£ez'wypadku, stan b. 
dobry. - 9.900 zl. Chojnów, tel. 076/^8:8940.0600/42-15-67 
RENAULT 19.1991/94 r., 160 tyslkm. 1700 ccm. turbo E, szary 
metalic, el. otwierane szytłĵ  wspomaganie kier., aluminiowe fel
gi, atrakcyjny wygląd, welurowa tapicerka, 3-drzwiowy, - 6.900 
zł. Jelenia Górgr tel. 075/764-41 -34 
RENAULT 19.1991/95 r, 132 tys. km, 1400 ccm, kolor morski, 
blokada kierownicy, szyberdach, 5-drzwiowy, nowy katalizator, 
wtrysk i ukł wydechowy, -11.000 zl. 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. Miłkowice, tel. 
076/887-13-34,0606/20-53-64
RENAULT 19,1992 r.. 100 tys. km, 1800 ccm, bordowy meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, kpi. kół 
zimowych, RM, bez wypadku, • 11.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/1247-27
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 1400 ccm. benzyna, bordo
wy metalic, bez wypadku, 5-biegowy, szyberdach, RM, w kraju 
od tygodnia, - 11.800 zl. Chojnów, tel. 076/818-78-18, 
0607/05-07-75
RENAULT 19 CHAMADE. 1992 r.. 114 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, perłowoczamy, 4-drzwiowy, stan b. dobry, -10.800 zł (moż
liwe raty). Prusice, tel. 071/312-5341,071/312-6341 
RENAULT 19.1992 r.. 1700 ccm, benzyna, biały. - 10.500 zł. 
Sucha Górna 47. gm. Polkowice, teł. 076/847-91-36 
RENAULT 19, 1992 r., 122 tys. km, 1700 ccm, czerwony,
4-drzwiowy. alarm, hak, radio, alum. felgi, welurowa tapicerka, 
zadbany, nowy model, • 14.000 zl. Groblice, tel. 0608/59-71-62 
RENAULT 19,1992 r., 125 tys. km, 1800 ccm, benzyna 5-drzwio
wy. centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie, 
do sprowadzenia z Niemiec, - 9.500 zł. Jawor, tel. 0607/39-08-51 
lub Niemcy. 0049/17-34-25-18-62
RENAULT 19 CHAMADE. 1992 r.. 1900 ccm. diesel, bordowy 
metalic, sprowadzony. na kołach.. kilka tygodni w kraju, zwol
niony z opłaty skarbowej, - 13.300 zł. Leszno, Niemcy, tel. 
0607/09-85-14,0049/160-99-55-01-00 
RENAULT 19, 1992 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 16V, czar
no-czerwony, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, szy
berdach, reg. kierownica, kubełkowe fotele, alarm, ospoilero
wany, atrakcyjny wygląd, • 12.500 zł. Lubin, tel. 076/847-31-69 
po godz. 18
RENAULT 19,1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
alarm, katalizator, 5-drzwiowy, • 11.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-06-53
RENAULT 19,1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, alarm, katalizator, 5-drzwiowy, - 11.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-06-53
RENAULT 19, 1992 r., 1400 ccm, niebiesko-srebmo-metali,
5-drzwiowy, 5-biegowy, nie eksploatowany w kraju, oryginalny 
lakier, sprowadzony w całości w 2001 r, -10.700 zł. Świdnica, 
tel. 074/858-99-67,0606/12-99-22
RENAULT 19,1992 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 
el. otw. szyby, reg. kierownica, RO, halogeny, welurowa tapi
cerka, stan techn. b. dobry, • 8.900 zl. Zielona Góra, tel. 
068/320-71-96,0604/60-82-80
RENAULT 19, 1992 r., 180 tys. km, biały, 5-drzwiowy, centr. 
zamek, el. otw. szyby, alarm, • 9.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/92-80-74
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, szary metalic, kpi. dokumen
tacja, -10.900 zł. Zielona Góra, tel. 0601/56-57-30 
RENAULT 19,1992/93 7.. 133 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, gra
natowy, nowy model, wspomaganie, reg. kierownica, el. reg. 
reflektory. 5-drzwiowy, stan b. dobry, -12.000 zł. Legnica, teł. 
0604/41-8047
RENAULT 19 SKŁADAK, 1992/93 r, 140 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, centr zamek, alarm 
z pilotem, RO, hak, stan b. dobry, • 12.600 zl. Lubin, tel. 
076/844-3540,0605/23-09-35
RENAULT 19 SKŁADAK, 1992/93 r., 140 tys. km. 1900 ccm. 
diesel, biały, kpi. dokumentacja, nowy model, alarm + pilot, centr. 
zamek, RO, b. zadbany, • 12.600 zl. Lubin, tel. 0605/23-09-35 
RENAULT 19, 1992/93 r., 93 tys. km, 1790 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, sprowadzony w całości, wspomaganie, centr. za
mek + pilot, el. otw. szyby, halogeny, welurowa tapicerka, eł. 
reg. lusterka, immobilizer, lusterka i zderzaki w kolorze nadwo
zia, I rej. w 1993 r., kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -11.400 
zł. Lubin, tel. 0605/44-74-00
RENAULT 19,4992/93r., 130 tys. *.m, 1700 ccm, wtrysk, grafi
towy metałie. 'Wspomaganie, centr. zamek, el. reg. reflektory, 
reg. kierownica, welurowa tapicerka, - 12.500 zl (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0604/96-73-82 
RENAULT 19,1992/93 r., 102 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, perło- 
wobordowy metalic, bez wypadku, 5-drzwipwy, centr. zamek ♦ 
pilot, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, welurowa tapi
cerka, el. reg. lusterka, RM, zderzaki w kolorze nadwozia, stan 
idealny, w kraju od tygodnia, - 13.700 zł. Rawicz, lei. 
065/546-52-76,0604/26-53-15
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 zl. Wrocław, 
tel. 071/311-76-55
RENAULT 19, 1992/93 r., 113 tys. km, 1700 ccm, metalic, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, centralny za
mek, wspomaganie kierownicy, immobilizer, pełna dokumenta
cja, -10.600 zł. Wrocław, tel. 0602/18-48-69 grzecznościowy 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 160 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, srebrny 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, srebrny 
metalic, nowy model, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspomaga
nie, książka serwisowa. -11.900 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
RENAULT 19,1993 r., 135 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, ABS, weluro

wa tapicerka, -14.300 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, 
tel. 0601/79-05-39 f
RENAULT 19 RT, 1993 r„ 80 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, el. otw. szyby, welurowa ta
picerka, RM Pioneer, immobilizer, Tytan-Lock, reguł, siedzenia 
i kierownica, 80 KM, - 12.000 zl. Wrocław, tel. 071/359-00-35 
O  RENAULT 19,1993 r., 214 tys. km, 1800 ccm, bia

ły, 3-drzWiowy, wspomaganie, kubełkowe fotele, 
skórzana kierownica, • 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/782-80-01,071/782-80-02 01027831

RENAULT 19,1993 r., 90 tys. km, 1700 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, 
RM, reg. kierownica, welurowa tapicerka. reguł, fotel kierowcy, 
dzielona tylna kanapa, stan idealny, - 12.800 zl. Bolesławiec, 
tel. 075/735-12-34
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r.,.1900 ccm, diesel, szary met., 
ABS, wspomaganie kierownicy, welurowaJtapicerka, aluminio
we felgi, kupiony w salonie, bezwypadkowy, -16.000 zł. Bole
sławiec, tel. 075/647-81-00,0600/42-27-32 
RENAULT 19 BACCARA, 1993 r„ 97 tys. km, 1700 ccm, ben
zyna, zielony, klimatyzacja, skórzana tapicerka, wszystkie el. 
dodatki, szyberdach, RM, automatic, - 14.500 zł. Gubin, tel. 
0606/8049-73
RENAULT 19,1993 r., 1400 ccm, czerwony, 3-drzWiowy, el. reg. 
reflektory, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, - 9.900 zl. Na
mysłów, tel. 0503/104447
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 100 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, pełne wyposażenie elektr., hak; pod
grzewane fotele, • 13.000 zł. Zgorzelec, tel. 0602/87-73-60 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, centr. zamek z pilotem, wspomaganie, welurowa tapi
cerka, el. otw. szyby, RO - 3.500 DEM ♦ cło. Zielona Góra, tel. 
0601/18-88-78
RENAULT 19,1993 r., 102 tys. km, 1700 ccm, benzyna, grana
towy, 5-drzwiowy, wspomaganie, RM, bez wypadku, sprowa
dzony w styczniu 2001 r,-12.900 zl. Złotoryja, tel. 076/878-13-04 
RENAULT 19 RT, 1993/94 r., 104 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
wiśniowa perta metalic, w kraju od tygodnia, odony, zarejestro
wany, bez wypadku, oryg. lakier i przebięg, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy; el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, we
lurowa tapicerka, alum. felgi.'-14 800 zł (możliwe raty lub za
miana). Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
RENAULT 19,1993/94 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, nie- 

• bieski metalic, w kraju od miesiąca, stan b. dobry, - 12.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 0603/45-72-19
RENAULT 19.1993/95 r.. 1900 ccm, turbo D. fioletowy metalic, 
el. otwierane szyby, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 
el. reg. reflektory, halogeny, centralny zamek, nowe opony, spro
wadzony w 1997 r. w całości, bez wypadku, -19.000 zł. Polko
wice, tel. 076/84740-87
RENAULT 19,1994 r., 107 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
wspomaganie, poduszka pow., el. otw. szyby, szyberdach, we
lurowa tapicerka, centr. zamek + pilot, alum. felgi, stan idealny 
- 4.900 DEM lub na gotowo - 15.000 zł. Legnica, tel. 
0605/12-80-66
RENAULT 19,1994 r., 110 tys. km, 1700 ccm, czamy metalic, 
5-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie, szyberdach, et. otw. 
szyby, stan idealny, - 14.900 zł. Syców, tel. 062/785-35-30, 
0606/37-8848
RENAULT 19, 1994 r., 1700 ccm, benzyna, bordowy metalic,
poduszka pow., el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, centr.
zamek, sprowadzony z Niemiec, 3-drzwiowy, stan b. dobry, -
13.900 zł. Legnica, lei. 0604/5141-74
RENAULT 19,1994 r., 83 tys. km szyberdach, sprowadzony w
całości, pełne wyposażenie el., RO, - 15.000 zł. Wrocław, tel.
071/367-23-52
RENAULT 19,1994 r., 108 tys. km, 1721 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, poduszka pow. kierowcy, el. reg. reflektory, 
serwo, wspomaganie kier., RO, nowe opony, bez wypadku, spro
wadzony w całości, w kraju od 02.br., I właściciel, stan b. dobry,
-12.000 zl. Wrocław, tel. 0501/16-69-55 
RENAULT 19,1995 r., 74 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, -15.400 zł (moż
liwe raty przez komis) lub zamienię. Legnica, teł. 0604/05-94-52 
RENAULT 19. 1995 r.. 100 tys. km, 1800 ccm, 16V, czamy, 
wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
centr. zamek, komputer, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, 
rajdowa Wer., stan idealny, - 16.000 zł. gm. Mietków, tel. 
071/316-82-68
RENAULT 19,1995 t, 85 tys. km, 1700 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, immobilizer, wspomaganie, pod. powietrz
na, zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, el. reg. 
reflektory, reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna 
kanapa, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, I właściciel, -
14.000 zl. Legnica, tel. 076/72240-76,076/721-74-95 
RENAULT 19.1995 r.. 87 tys. km, 1700 ccm. kolor morski me
talic, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, poduszka pow., 
eł. otw. szyby, reg. kierownica, dzielona tylna kanapa, weluro
wa tapicerka, stan techn. b. dobry, - 14.800 zł. Lubin, tel. 
0601/59-5543
RENAULT 19,1995 r., 84 tys. km, 1800 ccm, szary, 3-drzwio- 
wy, pod. powietrzna, wspomaganie, centr. zamek, RM, -15.500 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-53-82 po godz. 18,0602/25-89-03 
RENAULT 21,1986 r., 1700 ccm, biały, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, el. otw. szyby, - 3.300 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
RENAULT 21 RS, 1987/97 r., 162 tys. km. 1700 ccm. benzyna, 
srebrny, silnik - stan b. dobry, welurowa tapicerka, dzielona tyl
na kanapa, podłokietnik, szyberdach el. otwierany, opony - stan 
b. dobry, - 4.900 zl lub zamienię na inny samochód. Kłodzko, 
tel. 074/647-06-63,0603/50-78-94 
RENAULT 21,1988 r., 1700 ccm, benzyna, biały, klimatyzacja, 
nowe opony, nowy układ wydechowy, wspomaganie kierowni
cy, - 4.900 zł. Opole, tel. 077/481-63-02 
RENAULT 21 SEDAN, 1988 r., 1700 ccm, wtrysk, brązowy me
talic, serwo, centr. zamek + pilot, szyberdach, na białych tabli
cach -1.000 DEM. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
RENAULT 21 NEVADA KOMBI, 1990 r., 160 tys. km. 1721 ccm. 
benzyna, biały, zadbany, kpi. dokumentacja, alarm, centr. za
mek, relingi dachowe, roleta, hak hol, - 9.500 zl. Wrocław, tel. 
071/350-18-74
RENAULT 21 NEVADA, 1991 r„ 1700 ccm. 3. wtrysk, grafitowy 
metalic. el. otw. szyby, centr. zamek ♦ pilot, radio, relingi da
chowe, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, wspoma
ganie, • 12.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/749-52-52 
RENAULT 21,1991 r., 204 tys. km, 2100 ccm. diesel, kolor gra
fitowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, alum. felgi, centr. 
zamek z pilotem, szyberdach, nie składak, zadbany, • 11.500 
zl. Gdańsk, teł. 058/302-7042
RENAULT 21 KOMBI, 1992 r., 175 tys. km. 1700 ccm. benzy
na, kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerfca, relingi dachowe, roleta, I właściciel 
w kraju, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -12.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-3246,0503/73-92-96 
RENAULT.25,1985 r., 2106 ccm, diesel szyberdach, wspoma
ganie, 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 25,1986 r. ABS, centralny zamek, el. otw. szyby, •
6.000 zl lub zamienię na Fiata 126p. Świebodzice, tel. 
074/854-70-98
RENAULT 25 MEDALLION, 1988 r., 170 tys. km. 2200 ccm. 
srebrny, pełne wyposaż, elektryczne, klimatyzacja, alum. felgi, 
centralny zamek ♦ pilot, - 7.100 zł. Legnica, tel. 0601/83-58-09 
RENAULT 25, 1989 r., 42 tys. km, 2100 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy, pó remoncie silnika, po przeglądzie, nie wymaga na
praw, stan dobry, wszystkie el. dodatki, komputer mówiący, kli
matyzacja, alum. felgi, welurowe siedzenia, oryg. RO, kpi. do
kumentacja, sprowadzony w całości, -12.000 zł. Wrocław, teł. 
071/78544-06
RENAULT 25,1991 r., 170 tys. km, 2200 ccm, benzyna, szary 
metalic, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, centr. 
zamek + plot, alum. felgi, RM, 5-drzwiowy, 5-biegowy, reguł, 
wys. mocowania pasów, - 7.900 zł. Rawicz, tel. 065/54543 6̂6, 
0607/77-08-80
RENAULT 5.1981 r., 900 ccm, -1.500 zl lub zamienię na Forda 
Granadę, Taunusa. Jelenia Góra, tel. 075/71346-61 
RENAULT 5,1986 r., 60 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 5-bie
gowy, szyberdach, RM, stan opon dobry, zadbany, stan b. do
bry, silnik z 1992 r, - 4.900 zl lub zamienię na busa. Jelenia 
Góra. tel. 0603/6140-97
RENAULT 5,1986/87 r., 230 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały. 
5-drzwiowy, do poprawek lakierniczych, stan dobry, ekonomicz
ny, 5-biegowy, - 4.500 zl. Wrocław, tel. 071/359-54-64 
RENAULT 5.1986/92 r„ 155 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer

wony, 5-biegowy, RM, tylna szyba ogrzewana, zegarek, pełna 
dokumentacja, stan b. dobry, szyby tylne ciemne. - 4.500 zl. 
Gostyń, tel. 065/573-61-91,0600/60-02-86 
RENAULT 5,1987 r., ciemnozielony metalic, I właściciel w kra
ju, stan b. dobry, zadbany, po przeglądzie 12.2000 r, - 6.500 zl. 
Dobroszyce, tel. 071/314-15-74 
RENAULT 5. 1988 r.. 150 tys. km, 1380 ccm, granatowy,
3-drzwiowy,,5-biegowy, obrotomierz, zadbany, RO, stan silnika 
b. dobry, ekonomiczny, garażowany, pilne, - 5.400 zł. Ligota 
Wielka, gm. Łagiewniki, tel. 071/346-29-72,0603/2247-76 
RENAULT 5, 1988 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
alarm + pilot, nowe opony, zadbany, stan dobry, • 7.000 zl. Lu
bin, tel. 076/847-21-66
RENAULT 5, 1988 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 5-biegowy, -
6.300 zł. Nysa. tel. 0602/65-87-99 
RENAULT 5 CAMPUS, 1988 r.. 160 tys. km, 1100 ccm. benzy
na, czamy, nowe hamulce, chłodnica, sprż$gfo, zadbany, -6.500 
zl. Wrocław, tel. 0609/4948-32.
RENAULT 5,1988/98 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, • 6.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-86-80,0608/63-15-24
RENAULT 5,1989 r., 1100 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, bez wypadku, stan idealny -1.200 zł. Zielona Góra, tel. 
068/385-57-73,0601/76-56-97
RENAULT5,1989 r., 97 tys. km, 1100 ccm, benzyna 3-drzwio
wy, z urzędu celnego, - 6.300 zł. Krzemieniewo, tel. 
065/536-02-32
RENAULT 5,1989 r., 91 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czamy,
2-drzwiowy, na białych tablicach - 800 DEM,. Zgorzelec, tel. 
0602/29-5746
RENAULT 5,1990 r.. 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czamy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, sprowadzony w całości, I właści
ciel w kraju, kpi. dokumentacja, przegląd do 2002 r, - 6.800 zl. 
Bolesławiec, tel. 075/73243-78,0608/28-34-88 
RENAULT 5 GTX, 1990 r„ 120 tys. km, 1721 ccm. wtrysk, czer
wony, cen(r. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, po 
wymianie paska rozrządu, klocków hamulcowych i amortyzato
rów, stan techn. b. dobry, - 6.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-88-31 
wieczorem
RENAULT 9, 1983 r., 1400 ccm, benzyna, zloty metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centr. zamek, zabezp., 
ekonomiczny, 71/100 km. zadbany, sten b. dobry, dużo części, 
- 4.700 zł. Świdnica, tel. 074/852-59*33 po godz. 20, 
0605/52-79-44
RENAULT 9,1984 r., 1387 ccm, diesel, czerwony, 4-drzwiowy, 
5-biegowy, zadbany, - 5.300 zl. Chocianów, tel. 0600/82-01-94 
RENAULT 9,1986 r., 144 tys. km, 1400 ccm, beżowy metalic, 
welur, 75 KM, kremowe wnętrze, po lakierowaniu, po przeglą
dzie, obrotomierz, 5-biegowy, nowy akumulator, oryg. przebieg, 
b., atrakc. wygląd, - 6.200 zł. Brzeg, tel. 0502/52-09-54 
RENAULT 9, 1987 r. sprowadzony w całości, stan b. dobry, -
4.000 zł. Międzylesie, tel. 074/812-65-11.0607/074245 
RENAULT 9 SEDAN, 1988 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, 4-drzwiowy, sprowadzony w całości, alarm, oznakowany, 
bez wypadku, 5-4>iegowy, stan techn. idealny, - 5.800 zl lub za
mienię. Paczków, tel. 0600/19-95-79, 0606/70-18-59 
RENAULT 9,1992 r., 200 tys. km, 1300 ccm, srebrny metalic, 
centralny zamek ♦ pilot, el. otwierane szyby, stan dobry, szy
berdach, nowa tapicerka, - 3.800 zł. Leszno, tel. 0603/31-62-24 
RENAULT CLIO WILLIAMS, 1991 r.. 150 tys. km. 1800 ccm. 
16V, 140 KM, czamy metalic, sportowe zawieszenie, alum. fel
gi, el. otw. szyby (zielone), centr. zamek ♦ pilot, immoblizer, 
serwo, kubełkowe fotele, RO, z pełną dokumentacją, -12.500 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-37-78
RENAULT CLIO, 1991 r., 137 tys. km. 1400 ccm. czamy meta
lic, centr. zamek ♦ pilot. el. otw. szyby, kubełkowe fotele, 
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 CUO, 1991 r., 250 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
w ciągłą eksploatacji, do remontu silnika, 3-drzwiowy, 2-oso- 
bowy, zarejestrowany jako ciężarowy, stan blacharki dobry, -
10.000 zł. Głogów, tel. 076/834-57-22
RENAULT CUO, 1991 r., 140 tys. km, diesel, czamy, 3-drzwio
wy, - 8.700 zł. Świdnica, tel. 074/85347-55,0608/16-08-87 
RENAULT CUO, 1991 r„ 101 tys. km. 1800 ccm. 16V, perłowo
czamy, wersja sportowa, obniżony, wszystkie el. dodatki, wspo
maganie, ABS, ciemne szyby, ukł. wydechowy Remus, alum. 
felgi, I właściciel, garażowany, zadbany, -12.000 zł. Wolsztyn, 
tel. 068/384-82-79,0607/5644-34 
RENAULT CUO RT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, centralny zamek + pilot, ospoilerowany, aluminiowe felgi, 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji i skóry, -11.500 zł. Wro
cław, teł. 071/350-06-02.0601/74-86-83 
RENAULT CLIO, 1991 r., 96 tys. km, 1200 ccm, czerwony, spro
wadzony w całości, w kraju od 2 laŁ kpi. dokumentacja, 3-drzwio- 
wy. RO, zadbany, - 9.100 zł lub zamienię na Fiata 126p. Zielo
na Góra, tel. 068/320-18-60
RENAULT CUO, 1991/92 r., 95 tys. km. 1200 ccm, benzyna. 
ENERGY, ciemnozielony metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, za
dbany, atrakcyjny wygląd, garażowany, dzielona tylna kanapa, 
przegląd do 11.2001 r, -12.300 zł. Laski. tel. 074/817-79-04 
RENAULT CUO. 1992 r„ 85 tys. km, 1200 ccm. benzyna, wtrysk, 
biały. 3-drzwiowy, RO, kpi. dokumentacja, dzielona tylna kana
pa, welurowa tapicerka, oryg. lakier, zadbany, garażowany, stan 
silnika i blacharki b. dobry, - 10.500 zl. Bobrowice 126, tel. 
068/391-33-88,0600/43-51-68
RENAULT CUO, 1992 r„ 95 tys. km. 1400 ccm, zielony, szy
berdach, centr. zamek ♦ piot. el. otw. szyby 5-drzwiowy, bez 
wypadku, po przeglądzie, 5 dni w kraju, -11.000 zl (kupujący 
nie płaci podatku). Miejska Górka. tel. 065/54748-58, 
0600/56-55-90
RENAULT CUO, 1992 r., 98 tys. km. 1100 ccm, perłowoczamy, 
5-drzwiowy, -10.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/735-27-55 
RENAULT CUO. 1992 r„ 138 tys. km, 1900 ccm. diesel, niebie- 
sko-ziełony mel. 5-drzwiowy, oszczędny, dodatkowe świato sto
pu, RO stereo. -12.500 zł. Wabrzych, tel. 074/847-71-33 
RENAULT CUO, 1992 r., 103 tys. km. 1200 ccm. malinowy. 
5-drzwiowy, garażowany, kpi. dokumentacja, alarm, blokada 
skrzyni biegów, RO, - 12.200 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/34140-11,0606/14-07-16
RENAULT CUO RN. 1992 r.. 98 tys. km. 1400 ccm. ENERGY, 
bordowy, 5-drzwiowy, dzielone tylne siedzenia, RM, alarm, kpi. 
dokumentacja, zadbany, • 11.700 zl. Wrocław, tel. 
071/372-15-15,0501/76-70-59
RENAULT CUO RT, 1992/93 r., 85 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, 
biała perła, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, bez 
wypadku, oryg. lakier i przebieg, kpi. dokumentacja. 5-drzwio
wy, 5-biegowy, eł. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflekto
ry, welurowa tapicerka, RO ♦ głośniki, centr. zamek ♦ pilot, ha
logeny, -12.800 zł. Kamienna Góra. tel. 0606/23̂ 66-76 
RENAULT CLIO, 1992/96 r.. 93 tys. km. 1100 ccm. biały.
3-drzwiowy,- 8.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-03-05 
RENAULT CUO, 1993 r„ 98 tys. km, 1400 ccm, ENERGY, czer
wony, bez wypadku, 5-drzwiowy, w kraju od tygodnia, centr. za
mek + pilot. el. otw. szyby, el. reg. reflektory, welurowa tapicer
ka, obrotomierz, zadbany, stan b. dobry, -13.200 zl. Bolesła
wiec. tel. 075/734-53-51,0602/49-57-11
RENAULT CUO, 1993 r., 77 tys. km, 1170 ccm, benzyna, czar
ny metalic, 3-drzwiowy, dzielone tylne siedzenia, szyberdach, 
alum. felgi i opony zimowe kpi., kpi. dokumentacja, zadbany, 
stan dobry, - 12.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/66444-21, 
0605/05-07-24
RENAULT CLIO, 1993/94 r., 1171 ccm, benzyna, ciemnonie
bieski metalic, szyberdach, spraw, w całości, 5-biegowy, dzie
lona kanapa, uchylne tylne szyby - 11.900 zl. Wrocław, tel. 
071/348-77-19
O  RENAULT CUO, 1994 r., 1400 ccm, zielony meta

lic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
alum. felgi, bez wypadku, - 15.600 zł lub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27*97, 
0602/7949-88 87024191

RENAULT CUO, 1994 r., 98 tys. km. 1200 ccm, benzyna, nie
bieski, inst.* gazowa, 5-drzwiowy, centr. zamek ♦ pilot, alarm, 
immobilizer, blokada skrzyni biegów, oryginalny RM, kupiony w 
salonie, bez wypadku, serwisowany, zderzaki w kolorze nad
wozia, atrakc. wygląd, stan idealny, -13.800 zl. Kożuchów, tel. 
068/388-92-70 do godz. 17,0606/48-0641 
RENAULT CLIO, 1994 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, RO ♦ kolumny, garażowany, kpi. doku
mentacja, - 12.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-04-19. 
0503/63-24-75
RENAULT CUO, 1994 r.. 1400 ccm. szarozielony metalic. kli
matyzacja, pełna elektryka, 3-drzwiowy. I właściciel, sprowa
dzony w całości. -16.000 zł. Wrocław, tel. 071/3384248
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OKAZJA • OKAZJA
PILNIE SPRZEDAM 

* sam ochód REN AULT LAG U N A KOMBI: rok prod. grudzień 2000; 
komfortowy, pełne wyposażenie, leasing 2,5-letni (do spłaty pozostało 
2 lata), pełny pakiet ubezpieczenia, "odstępne" do dużej negocjacji!)!

Kontakt: tel. 0-607 576 006 O PO 12253

SAM O CHODY UŻYWANE - AUTOKOMIS NAW ROT

RENAULT CLIO, 1994 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
4-drzwiowy, sprowadzony w całości, - 15.500 zł lub zamienię 
na tańszy, diesel. Wrocław, tel. 071/372*72-67
RENAULT CLIO, 1994/95 r„ 1200 ccm, benzyna z salonu, stan 
idealny, • 13.700 zł. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74 
RENAULT CLIO, 1994/95 r., 41 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
granatowy, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości rok temu, książ
ka serwisowa, stan b. dobry,- • 14.500 zł. Wrocław, tel. 
071/786-75-57,0604/75-67-87 (k00081)
O  RENAULT CUO, 1995 r., 1200 ccm, bordowy me

talic, - 15.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87024131

RENAULT CLIO, 1995 r., 75 tys. km, 1200 ccm, benzyna, żółty,
3-drzwiowy, alum. felgi ♦ kpi. kół zimowych, po tuningu, tylne 
szyby uchylane, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, ozna
kowany, blokada skrzyni biegów, immobilizer, • 15.800 zl. Lu
bin, tel. 076/844-77-41,0604/27-30-70 
RENAULT CLIO, 1995 r„ 88 tys. km, 1200 ccm, benzyna, gra
natowy, 5-drzwiowy, centr. zamek ♦ pilot, alarm, kupiony w sa
lonie w kraju, RO, pokrowce, napinacze pasów, dodatkowe 
światło .stop*, stan b. dobry, - 16.500 zł. Ruszów, gm. Węgli
niec. tel. 075/771-47-17
RENAULT CLIO, 1996 r., 62 tys. km, 1200 ccm, zielony meta
lic, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, radio z RDS-em, oznako
wany, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, model przejścio
wy, po przeglądzie, nowy tłumik, bez wypadku, stan b. dobry, -
17.900 zl. Wrocław, tel. 0601/57-38-52 
RENAULT CLIO RL, 1996 r., 75 tys. km. 1200 ccm, ENERGY, 
szary metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, alarm + pilot, pirotech
niczne pasy, RO Philips sterowany przy kierownicy, stan b. do
bry, -14.500 zl. Głogów, tel. 076/833-89-83 
RENAULT CLIO, 1996 r., 40 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czar
ny, garażowany, stan b. dobry, • 16.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-02-34
RENAULT CLIO, 1996 r., 65 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biały, 
nowe opony, nowy akumulator, RM, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ga
rażowany, stan b. dobry, • 15.000 zl. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-63-49
O  RENAULT CLIO, 1997 r., 45 tys. km, 1200 ccm, 

wtrysk, czerwony, 3-drzwiowy, wspomaganie, 
centr. zamek, immobilizer, stan b. dobry, • 16.500 
z ł.., tel. 065/549-61-84,0609/51-84-55 03003231 

RENAULT CLIO. 1997 r., 80 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, biały, 
garażowany, kupiony w salonie w Polsce, oznakowany, alarm, 
immobilizer, nowe opony i amortyzatory, 5-biegowy. RM z pa
nelem, poduszki pow., pasy pirotechniczne, stan idealny, •
16.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-03-52, 0604/14-16-85 
RENAULT CLIO, 1998 r., 21 tys. km, 1200 ccm, bordowy meta
lic, 5-drzwiowy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, RM, szyber
dach, stan b. dobry - 21.000 zł. Ostrzeszów, teł. 062/732-00-58, 
0609/28-92-48
RENAULT CLIO II, 1998/99 r., 22 tys. km. 1400 ccm, miodowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby i szyber
dach, radio + CD, poduszka pow., 3-drzwiowy, • 25.000 zl. Lesz
no. tel. 065/529-71-78.0603/84-64-66 
RENAULT CLIO II, 1999 r.,-13 tys. km, 1400 ccm, RT, niebieski 
metalic, model z czerwca, 5-drzwiowy, klimatyzacja, el. otw. szy
by, el. reg. świateł, centr. zamek + pilot, welur, wspomaganie, 
reg. kierownica, dzielone siedzenia, RM, 4 poduszki powietrz
ne, halogeny, obrotomierz, reg. fotela kierowcy, pasy pirotech
niczne, • 30.900 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-05-86 
RENAULT CUO II, 1999 r.. 1900 ccm, diesel, biały, klimatyza
cja, wspomaganie, ARB, centr. zamek z pilotem, alarm, 2-drzwio
wy. - 32.900 zł. Wrocław, teł. 071/357-45-90, 0502/30-10-15 
RENAULT CLIO II, 1999 r., 36 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. 
zamek, blokada skrzyni biegów, RM, reg. kierownica, - 27.200 
zł. Wrocław, tel. 071/348-95-57, 0501/06-57-57 
O  RENAULT CLIO II SD, 2000 r., 4 tys. km, 1200 ccm 

centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, kupiony w 
salonie, I właściciel, - 29.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/59-73-63 02024971

RENAULT ESPACE TXE, 1987 r., 1700 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, zadbany, przegląd do 01.2001 
r., stan techn. b. dobry, - 4.400 zł. Żary, teł. 0608/42-16-58 
RENAULT ESPACE, 1988/89 r. 200 tys. km, 2200 ccm, benzy
na, wtrysk, zielony metalic, pełne wyposażenicjel., 7-osobowy, 
2 szyberdachy, wspomaganie, alum. felgi, centr. zamek, katali
zator, RO + pilot, sprowadzony w całości, stan b. dobry, w kraju 
od 2 lat, zadbany, garażowany, bez wypadku, relingi dachowe, 
obrotowe fotele, -17.500 zł. Świerzawa, tel. 075/713-54-84 
RENAULT ESPACE, 1989 r., 163 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, w kraju od 2 lat, el. otw. szyby, spoiler, alum. 
felgi, hak, RM, silnik serii J, garażowany, • 16.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-21-11
RENAULT ESPACE, 1990 r., 2200 ccm, benzyna, brązowo-biały, 
inst. gazowa, sprowadzony w całości, ABs, 4x4, szyberdach 
x2, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, dodatkowe fotele, nowe opony, zadbany, • 14.600 zl lub 
zamienię. Paczków, tel, 077/431-71-33, 0604/22-02-69 
RENAULT ESPACE V6, 1991/92 r., 3000 ccm bez wypadku, 
serwisowany, -18.900 zł. Głuchołazy, tel. 0607/54-96-59 
RENAULT ESPACE. 1991/97 r., 230 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, szary metalic, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, klimatyzacja, RO, centr: zamek, alarm, zarejestrowa
ny na 7 osób, stan b. dobry, -19.000 zł lub zamienię na mniej
szy, z dopłatą. Jelenia Góra, tel. 075/642-98-88,0604/89-47-87 
RENAULT ESPACE. 1993 r., 119 tys. km, 2100 ccm, turbo D, 
biały, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatyzacja, szyber
dach x2, relingi dachowe, hak holowniczy, RO, drewniana kie
rownica, • 31.200 zl (możliwe raty lub zamiana na tańszy). Ka
mienna Góra, tel. 0603/77-93-71 
RENAULT ESPACE, 1993 r., 2100 ccm, turbo D, czerwony, centr. 
zamek + alarm, el. otw. szyby, wspomaganie, relingi dachowe, 
hak, alum. felgi, - 29.000 zł. Steblów, gm. Krapkowice, tel. 
Ó604/59-79-07
RENAULT ESPACE; 1994 r., $7 tys. km, 2100 ccm, turbo D, 
kolor śliwkowy metalic, kompletna dokumentacja, el. otw: szy
by, el. reg. lusterka, obracane fotele, minivan, I właściciel w 
kraju od 97 r, - 32.800 zł. Złotoryja, tel. 076/870-67-43, 
0502/37-63-46
O  RENAULT ESPACE, 1997 r„ 2200 ccm, turbo D, 

kolor oliwkowy metalic, nowy model, wspoma
ganie, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, el. 
otw. szyby, alum. felgi, RM + CD, fotele obrotowe 
(kierowca ♦ pasażer), relingi dachowe, I właści
ciel, kupiony w salonie w Polsce, welurowa tapi
cerka, stan idealny, - 59.900 zł. „AUTO-PLUS” , 
Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 0601/85-15-55 
01030401

RENAULT ESPACE. 1997 r.. 154 tys. km, 2200 ccm. turbo D, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie, I właściciel w kraju, kom
pletna dokumentacja, stan techn. b. dobry, 7-osobowy, • 53.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-63-60,0601/56-58-24 
RENAULT FUEGO, 1984 r., 180 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie, reg. kierownica, centralny zamek, pilot, 
el.szyby, hak, instalacja gazowa, silnik, skrzynia biegów, drzwi,
• 2.500 zł. Poznań, tel. 061/442-32-75. 0604/34-45-72 
RENAULT KANGOO. 1998 r„ 64 tys. km, 1200 ccm. benzyna, 
biały, kupiony w salonie, fabryczna homologacja, oszklony,
5-osobowy, tylne drzwi 2-skrzydłowe, • 28.000 zł (możl. wyst. 
fakt. VAT). Lubań, tel. 0502/23-68-98
O  RENAULT KANGOO, 1998 r., 100 tys. km, 1900 

ccm, diesel, biały, dostawczy, centralny zamek, 
wspomaganie, stan idealny, nie eksploatowany

w kraju, • 27.600 zł. Wrocław, tel. 0608/05-28-15 
81011811

RENAULT KANGOO, 1998 r. 49 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
niebieski, ścianka grodziowa, oszklony, 5-osobowy, centralny 
zamek, el. reg. lusterka, el. reguł, reflektory, kupiony w salonie, 
książka serwisowa, • 27.000 zł. Wrocław, tel. 071/360-83-48,
789-97-75
RENAULT KANGOO, 1998 r„ 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, centralny zamek, garażowany, wspomaganie, alarm * pi
lot, serwisowany, bez wypadku, boczne szyby, ładowność 625 
kg, stan b. dobry, • 23.000 zl ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/339-71-16, 
071/339-88-11
RENAULT KANGOO. 1998/99 r., 30 tys. km, 1200 ccm, niebie
ski, ABS, centralny zamek ♦ pilot, RO, książka serwisowa z 
Niemiec, el. reguł, reflektory, immobilizer, 5-osobowy, podwój
ne drzwi tylne, • 23.800 zl. Leszno, tel. 065/526-13-37 
RENAULT KANGOO, 1998/99 r., 27 tys. km, 1200 ccm, żółty, 
5-osobowy, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie, RO + CD, 
alum. felgi, pełne wyposażenie elektr., centralny zamek + pilot, 
halogeny, - 32.800 zł. Wrocław, tel. 0604/40-93-41 
RENAULT KANGOO, 2000 r., 9 tys. km, 1400 ccm, niebieski, 
klimatyzacja, ABS, centralny zamek, el. otw. szyby, drzwi bocz
ne prawe i lewe, bez wypadku, kupiony w salonie, • 37.700 zł. 
Ząbkowice śląskie, tel. 0601/73-65-99 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 160 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
zielony metalic, ABS, immobilizer, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, halogeny, RO, sprowadzony w całości, serwisowany, - 24.000 
zł. Bralin, tel. 062/791-24-00,0601/56-04-43 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem -A00496 www.au- 
togielda.com.pl)
RENAULT LAGUNA, 1994 r„ 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebmy metalic, 90 KM, wspomaganie, alarm, immobilizer, ra
dio, poduszka pow., bez wypadku, pełne wyposażenie elektr., I 
właściciel, stan b. dobry, • 19.500 zł. Jasień Jel. 068/371-08-80 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 2000 ccm, bordowy metalic, ka
talizator, centr. zamek + pilot, alarm ♦ pilot, klimatyzacja, ABS, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, welurowa tapi- 
cęrka, poduszka pow., welurowa tapicerka, - 24.900 zł (możli
we raty). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, klimatyza
cja, do sprowadzenia, -18.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/771 -36-43, 
0502/66-20-42
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 127 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebmy metalic, wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. za
mek + pilot, RO + RDS, nowe opony, halogeny, stan b. dobry, •
21.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/645-14-68 wieczorem 
RENAULT LAGUNA. 1994 r„ 136 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, poduszka pow., ABS, klimatyzacja, ha
logeny, żaluzja, podłokietnik, serwisowany, garażowany, bloka
da Tytan Dipol, • 22.000 zł. Legnica, tel. 071/856-46-86, 
0606/29-18-45
RENAULT LAGUNA RXE, 1994 r.. 95 tys. km, biały, pełne wy
posażenie oprócz klimatyzacji, • 21.500 zł. Nysa, tel. 
077/433-51-15
RENAULT LAGUNA RXE, 1994 r„ 116 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, niebieski metalic, klimatyzacja, ABS, komputer, alarm, 
immobilizer, syntezator mowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
katalizator, RO + RDS Blaupunkt, halogeny, roleta bagażnika, 
dzielona tylna kanapa, książka serwisowa, zadbany, stan b. 
dobry, - 22.000 zł. Paczków, tel. 0600/88-47-93 
RENAULT LAGUNA. 1994 ir:. 120 tys. km, 2000 ccm, kolor mor
ski metalic, kpi. dokumentacja, klimatyzacja, immobilizer, ABS, 
alarm + pilot, centralny zamek, syntezator mowy, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, halogeny, podłokietnik, 
dzielone tylne siedzenia, inst. gazowa, stan b. dobry, - 21.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-57-12,0606/89-24-39 
RENAULT LAGUNA RTE, 1994 r.. 69 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, niebieski metalic, zadbany, el. otw. szyby (zielone), zde
rzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, RM, kpi. doku
mentacja, wspomaganie, reg. kierownica, reg. wysokość fotela 
kierowcy, dzielona kariapa, zimowe opony, 3 zabezpieczenia, •
21.800 zł. Wrocław, tel. 071/357-40̂ 02. 0601/57-78-82 
RENAULT LAGUNA RT. 1994 r.,110 ‘tys. km, 1600 Ccm, biały, 
el. otw. szyby i szyberdach, ABS, poduszka powietrzna, • 19.900 
zł. Wrocław, tel. 0601/73-7142 
RENAULT LAGUNA, 1994/95 r., 105 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, alarm, centr. zamek, immobilizer, 
wspomaganie, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, spoiler, RO, 
stan dobry, - 21.400 zł (możliwe raty przez komis). Mirków, tel. 
071/315-12-98
RENAULT LAGUNA 1995 r., 130 tys. km. 1800 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, alarm, el. otw. szy

1. Renault Twingo 1,2 1996 r. ciemno zielony met. 36 tys. km 16.900 zł

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

3. Renault Clio 1,6 RT 1999 r. kanion kolorado met. 30 tys. km 29.900 zł

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

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

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

7. Renault Espace 2,2 TD 1997 r. zieleń lipowa metalic 120 tys. km 59.900 zł

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

9. Renault Megane Coupe 1,6 RT 1996 r. czamy metalic 80 tys. km 30.900 zł

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

11. Renault Laguna 2,0 RXE 1997 r. szary metaiic 150 tys. km 32.900 zł

12. Renault Laguna 2:0 RT 1996 r. czerwony 68 tys. km 29.900 zł

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

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

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

• możliwa gwarancja dla każdego samochodu używanego
•  bardzo korzystny kredyt
•  przy zakupie nowego samochodu używany przyjmujemy w rozliczeniu
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by, sterowanie radio przy kierownicy, RM Pioneer, stan b. do
bry, • 23.500 zł (możliwe raty przez komis). Legnica, tel. 
0604/41-80-47
RENAULT LAGUNA RT. 1995 r., 79 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, wtrysk, srebrny metalic, immobilizer, alarm, centr. zamek ♦ 
pilot, wspomaganie kier., el. otw. szyby. reg. kierownica i fotele, 
welurowa tapicerka, RO + pilot, garażowany, kpi. dokumenta
cja, I właściciel (niepalący), stan idealny, • 24.500 z ł, możliwe 
raty przez komis. Lubin, tel. 0601/18-70-32 
O  RENAULT LAGUNA, 1995 r., 1800 ccm, biały, ku

piony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, wspomaganie kier., poduszka pow., el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, 
immobilizer, welurowa tapicerka, stan idealny, -
24.900 zł. „AUTO -PLUS” , Wałbrzych, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01030611

MECHANIKA POJAZDOWAl 
NAPRAW A

R E N A U L T
Wrocław, ui. Ożynowa 46 
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RENAULT LAGUNA, 1995 r., 2000 ccm, zielony metalic, el. otw. 
szyby, wspomaganie, el. reg. lusterka, immobilizer, centr. za
mek, alum. felgi, welurowa tapicerka. • 23.500 zł. Bogdaj, tel. 
062/733-22-11,0605/29-25-33
RENAULT LAGUNA. 1995 r., 110 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
zielony metaiic, el. otw. szyby, wspomaganie. RO + głośniki, •
25.500 zł. Bralin, tel. 062/781-27-56
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 105 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, atrakc. wygląd, centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szyby, 
reg. kierownica, 2 pod. powietrzne, immobilizer, halogeny, -
23.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-40-11.0503/94-17-26 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 82 tys. km, 2000 ccm, biały, auto-

Ht R E N A U LT  La q u n a

Nowy Renault Laguna
Już od 63 900 zł

W Nowym Renault Laguna technologia jest wszechobecna. System kontroli trakcji, silnik 1.9 dCi 
120 KM z 6-biegową skrzynią, system wspomagania nagiego hamowania oraz kontroli ciśnienia 
w oponach... Wszystko to sprawia, że jazda jest jego pasją a bezpieczeństwo instynktem 
ochronnym. 6 poduszek powietrznych w wyposażeniu seryjnym. Kluczem jest elektroniczna 
karta. Oto samochód, którego potencjał i prezencja dowodzą, że tworzenie samochodów jest 
sztuką. Sztuką technologii. W W W .renault.COm .p l
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matic, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., eł. otwierane 
szyby, centralny zamek, RM, el. reg. reflektory, - 23.000 zł. Ko
wary. tel. 075/718-30-93
RENAULT LAGUNA 1995 r., 2200 ccm, diesel el. otw. szyby, 
el. reg. reflektory, wspomaganie, oryg, radio + 6 głośników, stan 
b. dobry, • 25.500 zł. Legnica, tel. 076/749-39-20 wieczorem. 
0601/70-92-37
RENAULT LAGUNA RT, 1995 r., 78 tys. km, 1800 ccm. szma
ragdowy metalic, kupiony w salonie, centr. zamek, alarm, im
mobilizer, el. otw. szyby, wspomaganie, halogeny, RM z pane
lem, bez wypadku, stan idealny, • 24.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Legnickie Pole, tel. 076/858-23-06,0601/93-10-57 
RENAULT LAGUNA 1995 r., 160 tys. km, 2000 ccm, czamy 
metalic, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, pilot, 1 x 
poduszka, el.szyby, lusterka, alarm, immobilizer, szyberdach, 
hak. RM, - 21.000 zł. Leszno, teł. 065/520-73-74.0609/63-44-03 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 2000 ccm, wtrysk, fioletowy me
talic. 5-biegowy. klimatyzacja, centr. zamek, alarm, alum. felgi, 
kupiony w salonie, serwisowany, stan b. dobry, • 12.900 zł. Wią
zów. tel. 071/393-13-37,0604/10-7948 
RENAULT LAGUNA 1995 r., 85 tys. km, 2000 ccm, turkusowy 
metalic, RO, klimatronik, centr. zamek, alarm + pilot, immobili
zer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, welurowa tapicerka, 
reg. kierownica i fotel kierowcy, stan idealny, • 21.500 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 350-02-51. 0503/03-69-98 
RENAULT LAGUNA. 1995/96 r., 2000 ccm, RXE, srebrny me- 
.talie, nowa, nie eksploatowana, pełne wyposażenie, klimatro
nic, riie rejestrowana, - 42.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-91-86,

' 0601/72-56-81 
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1996 r„ 70 tys. km,.2000 ccm. 
wtrysk, zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, •
27.600 zl. Oleśnica, tel. 0605/11-26-18 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 88 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, centralny zamek, pełne wyposażenie elektr., 
wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki powietrzne, tylna szyba 
ogrzewana, zadbany, kierowca niepalący, garażowany, • 30.000 
zl. Oława, tel. 071/313-44-37
RENAULT LAGUNA, 1996 r.. 2200 ccm, diesel, biały. el. otwie
rane szyby, centralny zamek, wspomaganie kier, • 24.000 zł. 
Pakosław, woj. leszczyńskie, tel. 0602/46-87-24 
RENAULT LAGUNA, 1996 r., 68 tys. km, 1800 ccm. wtrysk,, 
srebrny metalic, klimatyzacja, welurowa tapicerka, wszystkie 
el. dodatki. -30.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-50-13 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r„ 1800 ccm, biały, kupiony 
w salonie, bez wypadku, I właściciel, • 23.000 zł. Wrocław, teł. 
071/342-93-85,0601/48-23-65
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, immobilizer, el. reg. reflektory, 
halogeny, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., reguł, fotel 
kierowcy, relingi, roleta, I właściciel, kupiony w salonie, kpi. 
dokumentacja, zadbany, garażowany książka serwisowa -
32.000 zł. Bolesławiec, tel. 0604/95-90-85
RENAULT LAGUNA ALIZE, 1997 r., 81 tys. km, 1800 ccm, gra
natowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, wspomaganie, halogeny, poduszka pow., centr. zamek, 
immobilizer, alarm, RM, alum. felgi, podłokietniki, spoiler, welu
rowa tapicerka, kupiony w salonie, garażowany, stan b. dobry, •
36.000 zł. Kobierzyce, gm. Żórawina, tel. 0609/29-21 
RENAULT LAGUNA, 1997 r., 73 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebr
ny metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, RM z RDS, sterowa
ny pod kierownicą, el. reg. reflektory, • 26.500 zł (możliwe raty 
przez komis). Legnica, tel. 0604/05-94-52
O  RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r., 120 tys. km, 

1800 ccm, zielony metalic, klimatyzacja, ABS, po
duszka pow., el. otw. szyby, centr. zamek, alarm,
• 30.000 zł. Wrocław, te l. 071/782-80-01, 
071/782-80-02 01027821

RENAULT LAGUNA, 1997 r„ 70 tys. km, 2000 ccm, 16V, gra
natowy metalic, zadbany, ABS; klimatyzacja, el. otw. szyby, kom
puter, alum. felgi; do sprowadzenia z Niemiec, • 33.500 zł. Bo
lesławiec,'tel. 0601/87-1249
RENAULT LAGUNA RT. 1997 r.. 98 tys/km, 2000 ccm. benzy
na, zielony, poduszka pow., ABS, el. otw. szyt  ̂przednie, e|. 
reg. lusterka, kupiony w salonie, I właściciel, centr. zamek, larm,
• 29.500 zł. Lubań, tel. 0603/8048-19 
RENAULT LAGUNA, 1997 r„ 55 tys. km, 1800 ccm, granatowy, 
ABS, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek i inne, • 21.000 
zł. Nowa Sól, tel. 0607/81-65-63 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r., 110 tys. km, 2200 ccm, 
diesel, 12V, biały, ABS, halogeny, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, wspomaganie, reg. kierownica, zielone szyby, relingi da
chowe, roleta bagażnika, immobilizer, centr. zamek, 5 zagłów
ków, reguł. wys. mocowania pasów, stan b. dobry, • 37.000 zł 
lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-38-80, 0602/68-51-06 
RENAULT LAGUNA. 1997/98 r., 119 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
zielony metalic, poduszka pow., alarm, immobilizer, zielone szy
by, stan idealny, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 0606/25-56-44 
RENAULT LAGUNA TDI. 1998 r., 55 tys. km. 2200 ccm. morski 
metalic, pełne wyposażenie, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/54-63-34
RENAULT LAGUNA, 1998 r., 36 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, immo- . 
bilizer, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. 
lusterka, • 34.000 zł. Raszków, tel. 062/7344244 po godz. 19 
RENAULT LAGUNA KOM8I, 1998 r„ 61 tys. km, 2000 ccm. 
RXT, zielony metalic, zarejestrowany jako ciężarowy, kupiony 
w salonie, klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrzne, przednia szy

ba ogrzewana, pełne wyposażenie el., alum. felgi, radio, dodat
kowy kpi. kół zimowych, stan b. dobry, welurowa tapicerka. kom- 

? puter pokładowy, - 46:000 zł. Wrocław, tel. 071/345-57-39, 
0502/15-94-94 •
RENAULT LAGUNA II, 1999 r„ 43 tys. km, 1800 ccm, 16V, gra
natowy metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, •
43.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-1249 
RENAULT LAGUNA II, 1999 r., 66 tys. km, 1900 ccm, TDi, ciem
nozielony metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, wspomaganie, centr. zamek, bez wypadku. - 42.500 zł. 
Bralin, tel. 062/781-20-97,0607/35-01-35 
RENAULT LAGUNA, 1999 r., 29 tys. km, 1800 ccm, granatowy, 
klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, centr. zamek, immobilizer, RM, welurowa tapicerka, I wła
ściciel, • 34.900 zł. Sława, teł. 068/356-76-70 
RENAULT LAGUNA, 2000 r., 3 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, klimatyzacja, RO z CD, 4 pod. powietrz
ne. ABS, - 47.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-15-65 
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 90 tys. km, 1600 ccm, błękit
ny metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaga
nie. centr. zamek, welurowa tapicerka, immobilizer, RM, luster
ka i zderzaki w kolorze nadwozia, kupiony w salonie, bez wy
padku, - 25.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/1247-27 
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. 
0604/41-8047
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 
czerwony, pełny el. spoiler, centr. zamek, RM oryg., stan b. do
bry - 26.000 zl. Twardogóra, tel. 071/315-02-17,0605/3144-26 
O  RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 80 tys. km, 

1600 ccm, wtrysk, czerwony, radio, 5-biegowy, 
katalizator, wspomaganie, centr. zamek *  pilot, 
poduszka powietrzna, pełna dokumentacja, ku
piony w salonie, • 21.500 zł (cena-do uzgodnie
nia). ., tel. 06.5/526-80-92, 0604/18-18-60 
01030251

O  RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm, kolor gra
fitowy metałic, kupiony w salonie w Polsce, ser
wisowany, I właściciel, poduszka pow., wspoma
ganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek, alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, stan 
idealny,-24.900 zł. „AUTO-PLUS”, Wałbrzych, teł. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01030511

0  RENAULT MEGANE SCENIC, 1996 r., 1600 ccm, 
fioletowy metalic, kupiony w salonie w Polsce, 
serwisowany, I właściciel, wspomaganie, ABS, 
poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, alarm, immobilizer, welurowa tapi
cerka, stan idealny, - 36.900 zł. „AUTO-PLUS”, 
Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 0601/85-15-55 
01030581

RENAULT MEGANE RT, 1996 r„ 73 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
szary metalic, centr. zamek * pilot, el. otw. szyby, reg. kierowni
ca i fotel kierowcy, oryginalne radio, wspomaganie kier., ubez
pieczony przed kradzieżą, immobilizer, stan b. dobry, • 22.900 
zł. Bolków, tel. 075/741-3548,0607/5349-57 
RENAULT MEGANE RT, 1996 r„ 61 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
ciemnoszary metalic, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, RO z 
reguł, przy kierownicy, wspomaganie, reg. kierownica, immobi
lizer, centr. zamek ♦ pilot, hak, halogeny, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, nowe opony, I właściciel, w kraju od 4 lat, 
kpi. dokumentacja, • 25.600 zł. Góra, tel. 065/543-38-01. 
0605/0942-12
RENAULT MEGANE, 1996 r„ 125 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, reg. kierownica, reg. fotela kierowcy, welur, 
sprowadzony w całości, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej. -19.900 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 0605/23-64-19 
RENAULT MEGANE. 1996 r, 78 tys. km, 1600 ccm. 16V, ben
zyna, zielony, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, centr. za
mek, el. otw. szyby, halogeny, radio,'beż Wypadku, stan b. do
bry. - 25.000 zł. Zbąszynek, tel. 068/384-97-39, W02/36-8148 
RENAULT MEGANE. 1996 r„ 22 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, RM, el. otw. szyby, 
immobilizer, • 26.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/387-66-61, 
0604/84-67-26
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 Polsce 
(kobieta), stan b. dobry, - 29.900 zł. Jasień Żarski, tel. 
0501/57-38-57
RENAULT MEGANE CLASSIC RT. 1997 r.. 82 tys. km. 1600 
ccm, benzyna, bordowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, el. reg.
1 podg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie kier., welurowa 
tapicerka, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, centr. za
mek, immobilizer, alarm, RO Pioneer, kpi. opon zimowych, I 
właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, • 29.500 zl. Wro
cław, tel. 0601/78-90-60,071/325-98-82 wieczorem (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem -A00526 
www.autogielda.com.pl)
O  RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 1600 ccm, 

niebieski metalic, kupiony w salonie w Polsce, 
serwisowany, I właściciel, poduszka pow., wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, stan idealny, - 26.900 zł. „AUTO-PLUS”, 
Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 0601/85-15-55 
01030501

O  RENAULT MEGANE SCENIC, 1997 r„ 1600 ccm, 
kolor oliwkowy metalic, kupiony w salonie w Pol
sce, serwisowany, I właściciel, poduszka pow., 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
wspomaganie, immobilizer,- alarm, welurowa ta
picerka, stan idealny, • 37.900 zł. „AUTO-PLUS”, 
Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 0601/85-15-55 
01030591

RENAULT MEGANE, 1997 r., 42 tys. km, 1900 ccm,TDi, szary 
metalic, komputer, 5-drzwiowy. wspomaganie kier., centr. za
mek + pilot, .el. otw. szyby i reflektory, immobilizęj>halogeny, 
reg. kierownica i fotele, RO + dżojstik, stan b. dobry, zarejestro
wany, w kraju od roku, - 30.100 zł. Bojanowy tel. 065/545-6146 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997/:, 66 tys. km. 2000 ccm. 
morski metalic, automatic, ABS, cehtralny zamek, wspomaga
nie kier., klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr, • 27.500 zł. 
Gostyń, tel. 0603/97-31-96
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r.. 37 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, bordowy metalic, el. otw. szyby, immobilizer, centr. zamek, 
reg. kierownica, wspomaganie, halogeny, pirotechniczne napi
nacze pasów, RM, stan b. dobry, • 32.000 zł. Kalisz, tel. 
0501/7145-85
RENAULT MEGANE. 1997 r., 86 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
szary metalic, el. otw. szyby, centr. zamek; immobilizer, klima
tyzacja, wspomaganie, reg, kierownica, • 27.500 zl. Kluczbork, 
tel. 077/418-7741. „... ~ - -
RENAULT MEGANE RT, 1997r' 61 tys. km, 1600 ccm. srebrny 

- metalic, katalizator, 2 poduszki powietrzne, ABS, halogeny, cen
tralny, zamek + pilot, immobilizer, radioodtwarzacz + RDS, 6 
głośników, wspomaganie kier., garażowany, dzielona kanapa, 
szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia. I właściciel, - 28.000 
zl: Leszno, tel. 065/520-17-39
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1997 r., 41 tys. km, 1600 ccm, 
bordowy metalic, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby i szy
berdach, centr. zamek, immobilizer, 2 poduszki pow., RO + 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, immobili
zer, oryg. radio, - 28.000 zł (w rozliczeniu może być sam. osob.. 
w cenie do 15.000 zł). Lubin. tel. 076/844-3643 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 40 tys. km. 1800 ccm, bordowy, 
ABS, klimatyzacja, centralny zamek i inne, • 20.000 zł. Nowa 
Sól, tel. 0607/81-65-63
RENAULT MEGANE, 1997 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy metalic, alum. felgi, 2 poduszki powietrzne, reg. kie
rownica, ABS, pasy pirotechniczne, wspom. kierownicy, stan b. 
dobry, • 26.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-78-10,0605/26-60-24 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 100 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
srebmy metalic, centralny zamek ♦ pilot, el. otw. szyby i szy-
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berdach, el. reg. lusterka, wspom. kierownicy, alum. felgi, spo
iler bagażnika, halogeny, welurowa tapicerka, - 23.500 zł. Wał
brzych. teł. 074/841-29-73
RENAULT MEGANE, 1998 r.. 25 tys. km, 1400 ccm, złoty meta
lic, kupiony w salonie, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, alarm, 
wspomaganie, szyberdach, RO, el. otw. szyby, kpi. dokumen
tacja, • 27.500 zł (możliwe raty). Gostyń, tel. 0603/35-11-37 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r„ 48 tys. km, 1400 ccm, 
zielony metalic, ABS, wspomaganie kier., reg. kierownica, cenlr. 
zamek ♦ pilot + immobilizer, 2 pod. powietrzne, kontrolka pa
sów, drzwi, temp., el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, 
garażowany, - 31.000 zł lub zamienię na Citroena Evasion. Prze
mków, tel. 076/831-02-45,0604/93-31-91 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 70 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
srebmy metalic, klimatyzaqa, poduszka powietrzna, centralny 
zamek, el. otw. szyby, automatic, el. reg. reflektory, wspom. kie
rownicy, RM z RDS * pilot, I właściciel w kraju, kpi. dokumenta
cja, • 28.600 zl lub zamienię na tańszy do 15:000 zł, z dopłatą. 
Wałbrzych, teł. 074/665-47-45
RENAULT MEGANE. 1998 r.. 40 tys: km. 1600 ccm. bordowy, 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, fotele podgrzewane, RO, - 
29.500 zł. Wrocław, tel. 0502/26-27-37' 8 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 1400 ccm, benzyna bogate wy
posażenie, - 29.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-42-50 
RENAULT MEGANE, 1998/99 r„ 69 tys. km, 1400 ccm. benzy
na, srebmy metalic, I właściciel, kupiony w salonie, poduszka 
pow., sportowa kierownica, stan idealny, - 26.900 zł. Wrocław, 
tel. 0502/65-19-50
RENAULT MEGANE, 1998/99 r., 53 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, poduszka pow., centr. zamek ♦ pilot, ABS, wspomaganie, 
el. otw. szyby, immobilizer, I rejestracja w 1999 r., 5-drzwiowy, 
stan b. dobry, • 28.500 zł. Syców, tel. 062/785-92-15 
RENAULT MEGANE KOMBI, 1999 r., 17 tys. km, 1600 ccm.

- 16V, czerwony, pełne wyposażenie oprócz skóry, zadbany, ga
rażowany, • 39.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-12-65, 
0602/72-56-71
RENAULT MEGANE. 1999 r., 35 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebmy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 34.000 zł. 
Piła, teł. 067/284-62-17 "
RENAULT MEGANE. 1999 r., 60 tys. km. 1800 ccm. 16V, RT. 
srebrny, f-ra VAT, I właściciel i I kierowca, 4 pod. powietrzne, 
ABS, centr. zamek, immobilizer, serwisowany + kpi. opon zi
mowych Michelin Alpine, - 45.000 zł. Świdnica, teł. 
0602/55-40-73
RENAULT MEGANE, 1999/00 r., 40 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
wtrysk 5-biegowy, ABS, katalizator, wspomaganie, reg. kierow
nica, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyza
cja, welurowa tapicerka, halogeny, sprowadzony w całości, - 
36.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44, 0607/74-57-44 
RENAULT MEGANE KOMBI, 2000 r., 28 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, 16V, zielony metalic, ABS, klimatyzacja, 4 poduszki pow., 
pełne wyposażenie el., hak hol., RM, relingi dachowe, haloge
ny, roleta, kupiony w salonie, zarejestrowany jako ciężarowy, 
homologacja, faktura VAT, - 38.500 zł. Milicz, tel. 071/384-04-31, 
0603/86-83-58
RENAULT MEGANE KOMBI, 2000 r., 1400 ccm pełne wyposa
żenie oprócz skórzanej tapicerki, - 42.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-20-02
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 właściciel,
- 45.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-22-37
O  RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2200 ccm, benzy

na, bordowy metalic, inst. gazowa, wspomaga
nie, ABS, centr. zamek, pełne wyposażenie 
elektr., komputer, welurowa tapicerka, szyber
dach, alum. felgi, stan b. dobry, • 19.900 zt lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87024221

RENAULT SAFRANE RT, 1993 r., 200 tys. km. 2200 ccm, El, 
srebmy metalic, ABS, komputer, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, regulacja świateł, centr. zamek, alarm, alum. felgi, miniwie- 
ża Philips, szyberdach, immobilizer, wspomaganie, welur, pod
łokietnik, • 19.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-75-10,0602/74-83-45 
RENAULT SAFRANE, 1993 r.. 103 tys. km, 2000 ccm, 145 KM, 
kolor grafitowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej 
tapicerki i klimatyzacji, • 21.000 zł lub zamienię na tańszy. Góra, 
tel. 0601/05-81-98
RENAULT SAFRANE BACCARA, 1994 r., 120 tys. km, 3000 
ccm, V6, wtrysk, periowogranatowy, kpi. dokumentacja, klimaty
zacja, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, reg. 
kierownica, reguł, fotele, tempomat, alum. felgi, RM + CD, szy
berdach, komputer, skóra, podgrzewane fotele i lusterka, • 
16.900 zł. Wrocław, tel. 071/310-71-38,0606/22-38-79 
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 2200 ccm, benzyna klimatyza
cja, wspomaganie kier., eł. reg. lusterka, el. otw. szyby, 5-oso- 
bowy, • 34.000 zl. Dzierżoniów, tel. 074/845-47-06 
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 155 tys. km, 2000 ccm. szary, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, sprowadzony w całości, pełna 
dokumentacja, centralny zamek, ABS, stan b. dobry, • 26.500 
zl. Lubin, tel. 0607/47-09-26
RENAULT SAFRANE, 1995 r„ 83 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, 
szary metalic, lekko przetarty zderzak, pełne wyposażenie 
oprócz s_Kpry. sprawny, do sprowadzenia • 5.500 DEM + cło. 
Wałbrzych, teł. 0609/26-31-23
RENAULT SAFRANE, 1998 r.. 64 tys. km, 2500 ccm. srebmy 
metalic, silnik Vofvo, katalizator, klimatronik, ABS, 4 pod. po
wietrzne, drewno, RO ♦ CD f  pilot, pełna elektryka, tempomat, 
centr. zamek, alarm, kompletna dokumentacja, alum. felgi, kom
puter, welurowa tapicerka, kpi. opon zimowych, system nawi
gacji sal., stan b, • 71.500 zł. Głogów, tel. 076/834-09-89, 
0601/75-57-26,
RENAULT SAFRANE II, 1998 r., 35 tys. km. 2000 ccm. 16V, 
srebrny metalic, klimatronic, ABS, ksenonowe reflektory, skó
rzana tapicerka, fotele z pamięcią, podgrzewane, 4 poduszki 
pow., alum. felgi, spoiler, halogeny, RM ze zmieniaczem CD 
Alpina, roleta, komputer pokl., książka serwisowa, • 58.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-36-66
RENAULT SCENIC,. 1996 r., 69 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., RO + pilot, cen
tralny zamek + pilot, immobilizer, - 29.500 zl. Śrem, tel. 
061/283-52-95,0608/47-29-53
RENAULT SCENIC, 1997 r., 90 tys. km, 1400 ccm, zielony, centr. 
zamek, alarm, immobilizer, RM, el. otw. szyby, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, • 28.000 zl lub zamienię. Lipniki, tel. 
077/431-21-79,0606/12-83-05
RENAULT SCENIC RT, 1997 r., 33 tys. km, 2000 ccm, pertowo- 
niebieski, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, szyberdach x 
2, stan b. dobry, - 34.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-28-24 
RENAULT SCENIC. 1997/98 r., 89 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
oliwkowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflekto
ry, ABS, halogeny, pod. powietrzna, wspomaganie, RO, kupio
ny w salonie W kraju, bez wypadku, stan idealny, serwisowany,
- 33.400 zł (możliwe raty lub zamiana na tańszy). Kamienna 
Góra, tel. 0603/77-93-71
RENAULT SCENIC. 1998 r.. 69 tys. km. 1900 ccm, diesel, oliw
kowy metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek + pilot, alarm, 
immobilizer, el. otw. szyby, wspomaganie, reg. kierownica, ory
ginalny RO + sterowniki, fabryczny hak, w kraju od roku, gara
żowany, -41.000 zl. Leszno, tel. 065/525-72-49,0600/23-60-61 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 95 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
zielony metaiići ABS, 2 poduszki powietrzne, aluminiowe felgi, 
el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, immobilizer, centralny 
zamek, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 2 szyber- 
dachy, hak, garażowany, w kraju od roku, pełna dokumentacja,
• 43.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-97-34, 0605/06-64-89 
O  RENAULT SCENIC, 1999 r., 1600 ccm, 16V klima

tyzacja, pełne wyposażenie elektr., alum. felgi, w 
' kraju od 8 miesięcy, • 47.000 z ł , cena do nego
cjacji. tel. 062/785-65-75 81011981 

O  RENAULT SCENIC, 1999 r., 1600 ccm, 16V, ben
zyna, szary metalic, kupiony w salonie, klimaty
zacja, 4 pod. powietrzne, komputer pokładowy, 
ABS, alarm, immobilizer, el. otw. szyby, weluro
wa tapicerka, 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, niebieski 
metalic, I właściciel, bez wypadku, kupiony w salonie, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, ABS, alarm, 
relingi dachowe, halogeny, 2 pod. powietrzne, kpi. dokumenta
cja, zadbany, • 46.000 zl. Legnica, tel. 076/850-70-94

RENAULT SCENIC, 1999 r., 49 tys. km. 1900 ccm, DTi, ciem
nozielony metalic, wspomaganie, c. zamek + pilot, immobilizer, 
ABS, el. otw. szyby, reg. kierownica, radioodtwarzacz + dżoj
stik, welur, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 39.500 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 0605/09-45-70 
RENAULT*SCENIC, 1999/00 r„ 1600 ćcm. 16V, pertowówiśnio- 
wy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, -,42.000 zl. Pako
sław, woj. leszczyńskie, tel. 065/547-84-99,0608/78-43-18 
RENAULT TWINGO, 1995 r., 65 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, gra
fitowy metalic, I właściciel, karta pojazdu, RM, otwierany dach, 
stan b. dobry, - 12.900 zl lub zamienię na tańszy. Nysa, tel. 
0604/68-43-18,077/433-10-62
O  RENAULT TWINGO, 1995 r., 1200 ccm, niebieski, 

el. otw. szyby, centr. zamek, półautomat, • 14.500 
zł. Żary, tel. 068/470-26-18, 0604/44-59-07 
87024551

RENAULT TWINGO, 1996 r., 60 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, gra
natowy, centr. zamek + pilot, el. reg. lusterka, immobilizer, do
datkowe światło .stop', RO, - 17.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/733-80-52,0602/70-15-45
RENAULT TWINGO PACK, 1997 r„ 70 tys. km, 1149 ccm, czer
wony metalic, pakiet elektryczny, alarm, centralny zamek, ra
dio CD, poduszka powietrzna, hak, kupiony w salonie, stan 
techn. b. dobry, - 20.500 zl. Gryfów Śląski, tel. 0603/21-79-06 
RENAULT TWINGO II, 1999 r., 19 tys. km, 1200 ccm. czarny. 
ABS, wspomaganie, 4 pod. powietrzne, wszystkie el. dodatki, 
RM + CD, rozsuwany dach, sprowadzony w całości, • 22.300 zł 
(kupujący nie płaci podatku). Ostrzeszów, tel. 062/730-21-23, 
0502/15-69-24
RENAULT TWINGO, 1999/00 r., 1200 ccm, benzyna, ciemno
niebieski metalic, poduszka pow., stan b. dobry, 3-drzwiowy, 
kupiony w salonie, • 20.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-15-98 
RENAULT TWINGO II. 2000 r„ 15 tys. km, 1200 ccm, perłowo- 
granatowy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, nowy model, stan idealny, - 23.500 zł. Ja
wor, tel. 076/870-65-50,0606/19-10-59

ROVER
ROVER 214 Si, 1995 r., 74 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony, z 
salonu, I właściciel, wspomaganie kier., centralny zamek, im
mobilizer, alarm, zadbany, • 15.900 zl. Wrocław, tel. 
0601/71 -43-95
ROVER 214,1997 r.,155 tys. km, 1400 ccm, Si, niebieski meta
lic, el. otw. szyby, centr. zamek '♦ pilot, poduszka powietrzna, 
wspomaganie, alum- felgi, sportowe zawieszenie, atrakcyjny 
wygląd, - 24.000 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-04-44. 
0503/67-06-12
ROVER 214 Si, 1999 r.. 18 tys. km. 1400 ccm, 16V, srebmy, 
3-drzwiowy, RM, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., weluro
wa tapiceiica, drewniane dodatki, centralny zamek, el. reguł, 
lusterka, el. otwierane szyby, alarm ♦ pilot, pełna dokumenta
cja, stan b. dobry, - 28.500 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, 
teł. 0605/64-39-04
ROVER218SD, 1995 r., 108 tys. km, 1800 ccm, diesel, zielony 
metalic, bogata wersja, stan b. dobry, • 21.000 zł. Knurów, tel. 
032/236-44-09
ROVER 218 SD, 1995 r., 68 tys. km, t800 ccm. TDi. perłowo- 
bordowy, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., centralny 
zamek + pilot, alarm, drewno, • 23.000 zł. Leszno, tel. 
065/526-10-02,0502/30-52-70
ROVER 218 SDE, 1995 r., 1900 ccm, diesel, zielony metalic, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, obrotomierz, 
5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, RO ♦ CD, I właści
ciel, w kraju 8 miesięcy, stan b. dobry, - 18.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-64-14
ROVER 218, 1996 r., 1900 ccm, diesel, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, immobilizer, el.- otw. szyby, centr. zamek + pilot, •
21.000 z ł .. Międzybórz, tel. 062/785-69-92 po godz. 18 
ROVER 220 TD, 1997 r., 77 tys. km, turbo D, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, alarm, centr. zamek, 
SRS, 105 KM, b. ekonomiczny.‘drewno, reg. kierów. • 27.500 
zł. Wrocław, tel. 071/325-25-41 wieczorem, 0605/21-58-50 
ROVER 400,1999 r., 26 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebmy meta
lic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, alarm ♦ pilot, klimatyzacja, alum. felgi, wykoń
czenia w drewnie, stan idealny, - 38.900 zł lub zamienię. Kroto
szyn. teł. 062/725-01-98.0503/70-25-26
ROVER 414 SI, 1991/92 r.. 116 tys. km, 1400 ccm. czerwony, 
reg. kierownica, centr. zamek, alarm, RM, bez wypadku, salo
nowy welur, możliwa zamiana, • 10/100 zł. Poznań, tel. 
061/849-95-18,0501/18-37-72
ROVER 416 SI, 1996 r„ 10 tys. km, 1600 ccm. 16V, grafitowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, - 31.000 zł. 
Święciechowa, teł. 065/533-82-53 
ROVER 416 SI, 1997 r., 1600 ccm, 16V pełne wyposażenie, 
skórzana tapicerka, klimatyzacja, pod. powietrzna, alum. felgi, 
el. otw. szyby, ABS, stan idealny, - 33.000 zl. Leszno, tel. 
0607/09-85-14, 0049/160-99-55-01-00 Niemcy 
ROVER 416 Si SEDAN, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm. 16V. 
ciemnografitowy metalic, I właściciel, pełne wyposażenie elek
tryczne, pełna dokumentacja, drewno, chrom, garażowany, za
dbany, oryginalny przebieg, atrakcyjny wygląd, stan idealny, •
35.000 zł lub zamienię na Fiata Marea Weekend, 1.9 TDi, I wła
ściciel. Jelenia Góra, tel. 075/641-54-14
ROVER 416 Si, 1997 r., 80 (ys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, 2 poduszki powietrzne, skórzana tapicerka, ABS, kli
matyzacja, szyberdach, pełne wyposażenie el., immobilizer, 
alarm, aluminiowe felgi, drewno, I właściciel, - 34.000 zł. Wro
cław, tel. 346-29-45 po godz. 19,0601/05-78-41 
ROVER 416 SI, 1997 r„ 29 tys. km, 1600 ccm, 16V, wtrysk, 
Zielony, jasna skóra, drewno, chrom na progach, klimatyzacja, 
2 pod. powietrzne, centr. zamek, stan idealny, do sprowadze
nia z Niemiec, sedan, alum. koła, nowe Opony, - 30.000 zł. Zło
toryja, tel. 0608/74-38-25
ROVER 440,1996 r., 98 tys. km, 1800 ccm, bordowy, klimaty
zacja, ABS, poduszki pow., centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, welurowa tapicerka, - 23.800 zł. Legnica, tel. 
0601/33-39-92
ROVER 620 Dl. 1996 r.. 115 tys. km. 2000 ccm, biały. TDI. cen
tralny zamek, alarm, poduszka powietrzna, wspom. kierownicy, 
RO, stan idealny. - 29.000 zł. Wałbrzych, tel 0604/99-71-58 
ROVER 623,1994 r., pertowoczerwony, skóra, pełne wyposa
żenie elektr., ABS, poduszka pow., alum. felgi, • 24.100 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
ROVER 820 SI, 1994 r„ 91 tys. km, 2000 ccm, 16V, butelkowy 
metalic, pod. powietrzna, alum. felgi, el. otw. szyby, el. otw. szy
berdach, wspomaganie, centr. zamek, alarm, immobilizer, we
lurowa tapicerka, RM, książka serwisowa, bez wypadku, • 17.500 
zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78

SEAT
SEAT ALHAMBRA, 1997 r., 89 tys. km, 1900 ccm, TDI, grana
towy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, webasto, 2 pod. 
powietrzne, welurowa tapicerka, 90 KM, w kraju od 1 roku, • 
53.000 zł lub zamienię na tańszy • do 20.000 zł. Leszno, tel. 
0607/09-85-14, 0049/160-99-55-01-00 Niemcy 
O  SEAT ALHAMBRA VAN, 1998 r., 37 tys. km, 2000 

ccm klimatyzacja, elektr. dodatki, 6 elementów 
do lakierowania, • 40.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/72-24-92,0502/68-20-55 02024991

O  SEAT AROSA, 1999 r., 23 tys. km, 1000 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, 2 pod. powietrzne, RM, 
reg. kierownic^, el. otw. szyby, centr. zamek, blo
kada skrzyni biegów, • 23.000 z ł , pilnie. Wrocław, 
tel. 071/355-96-17 02024531

SEAT AROSA, 2000 r., 30 tys. km, 1000 ccm, MPi, czerwony, 
poduszka powietrzna, regulacja siedzenia, ABS, wspomaga
nie kierownicy, stan idealny, • 27.000 zl. Wrocław, tel. 
071/361-59-34,0601/70-50-79
SEAT AROSA. 2000 r . 14 tys. km. 1000 ccm. MPI, niebieskf 
pełne wyposażenie el, - 22.500 zl. Wrocław, teł. 0602/40-73-54 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 95 tys. km, 1900 ccm. diesel, grafi
towy metalic, sprowadzony w całości, centr. zamek, el. otw. 
szyby, wspomaganie, - 21.500 zL Dobroszyce, lei. 
071/314-11-83
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SEAT CORDOBA, 1994 r'160 tys. km, 1900 ccm, diesel, czar
ny, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, • 20.500 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/642-08-69
SEAT CORDOBA, 1994 r., 102 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, bez wypadku, • 
17.300 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-27-75, 0603/61-27-74 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 87 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, wspomaganie, 
centr. zamek, stan b. dobry, - 17.000 zł. Kiełczów, tel. 
071/398-81-99,0502/93-39-72
SEAT CORDOBA. 1994 r., 103 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
fioletowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, el. 
otw. szyby, el. reg. reflektory, alum. felgi, • 17.000 zl. Leszno, 
tel. 0606/23-86-65
SEAT CORDOBA, 1994 r., 59 tys. km, 1800 ccm, kolor grafito
wy metalic, wspomaganie, szyberdach, el. otw. szyby, centr. 
zamek, RM Sony, kubełkowe fotele, alum. felgi, tłumik Remu- 
sa, I właściciel, sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 18.500 
zł. Rawicz, tel. 065/546-10-46,0603/85-26-46 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 77 tys. km, 1400 eon. benzyna, ko
lor grafitowy metalic, I właściciel, wspomaganie, szyberdach, 
el. reg. reflektory, 4 zagłówki, bez wypadku, tydzień w kraju, 
stan idealny, • 18.400 zl. Syców, tel. 062/785-36-81, 
0603/92-75-63
SEAT CORDOBA. 1994/95 r„ 98 (ys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, sprowadzony w całości, 2 pod. powietrzne, alarm, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek + pilot, immobilizer, halogeny, 4 
zagłówki, RM, el. otw. szyby,, obrotomierz, pełna dokumenta
cja. -18.800 zł. Wschowa, tel. 0603/79-30-19 
SEAT CORDOBA, 1995 r. 66 tys. km, 1600 ccm, benzyna, fio
letowy metalic, halogeny, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, - 20.500 zł. Milicz, tel. 0606/72-06-71 
SEAT CORDOBA, 1995 r.. 78 tys. km, 2000 ccm, fioletowy me
talic, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, - 18.500 zl. Milicz, 
tel. 0605/13-34-79,0605/46-76-71 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie, wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, 
immobilizer, RM Pioneer, stan b. dobry, • 19.500 zl lub zamie
nię na inny. Oborniki śląskie, tel. 0603/13-84-99 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 65 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czar
ny, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, poduszka powietrz
na, reflektory z halogenami, w kraju od 6 mies, - 19.500 zl lub 
zamienię na busa. Syców, tel. 0608/78-01-85 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 69 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, centralny zamek, alarm, el. otwierane szyby, blokada 
skrzyni biegów, RM, garażowany, serwisowany, kupiony w sa
lonie, I właściciel, stan b. dobry, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 
071/336-13-30,0602/84-62-84
SEAT CORDOBA, 1996 r., 126 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, el. otw. szyby, 2 poduszki pow., immobilizer, wspo
maganie, RO Blaupunkt, reg. kierownica, pasy bezwl., kubeł
kowe fotele, alum. felgi, centr. zamek, lakierowane lusterka i 
zderzaki, sportowy ukł. wydechowy, - 25.600 zł. Złotoryja, tel. 
0503/79-01-65
SEAT CORDOBA SX COUPE. 1996 r„ 45 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, niebieski metalic, wersja sportowa, 3-drzwiowy, 2 po
duszki powietrzne, ABS, wspomaganie kier., regulowana kie
rownica, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, białe zegary, 
komputer, immobilizer, centralny zamek, alarm ♦ pilot, sporto
we fotele, dzielona tylna kanapa, - 23.000 zl. Brzeg, tel. 
077/416-16-32
SEAT CORDOBA, 1996 r., 1600 ccm, niebieski, centr. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyby, klimatyzacja, stan b. dobry, - 
22.000 zł. Jawor, lei. 0601/56-76-82 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 71 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. zamek, radio, 
klimatyzacja, immobilizer, I właściciel w kraju, garażowany, 9 
miesięcy w kraju, stan b. dobry, • 25.400 zł. Strzelin,.tel. 
071/392-02-58
SEAT CORDOBA, 1996 r., 111 tys. km, 1400 ccm, zielony, wspo
maganie, centr. zamek, opony zimowe, stan b. dobry, • 21.600 
zł. Wrocław, tel. 071/367-31-14 
SEAT CORDOBA COUPE SX, 1996/97 r., 60 tys. km, 1800 ccm, 
16 V, czerwony, 140 KM, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierownica i fotele (kubeł- - 
kowe), szyberdach, dzielona kanapa, alarm + pilot, alum. felgi 
15", - 25.900 zł lub zamiana na Audi 100 C4,2.5 TD kombi, VW' 
T4 D lub VR 6. Świdnica, tel. 074/640-48-19. 0608/59-25-16 
SEAT CORDOBA, 1996/97 r., 57 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic. I właściciel, bez wypadku, kupiony w 
salonie, książka serwisowa, faktura zakupu, wspomaganie, 
aTarm + pilot, RO, oznakowany, immobilizer, dzielona tylna ka
napa, garażowany, stan idealny, • 23.900 zł lub zamienię na 
tańszy. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-66-61, 0602/11-04-88 
SEAT CORDOBA VARIO; 1997 r.. 53 tys. km. wiśniowy meta
lic, 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, 50 tys. km, 1400 ccm, kolor wiśnio
wy metalic, centr. zamek, immobilizer, • 21.200 zł lub zamienię 
na tańszy, do remontu, może być bus. Leszno Górne, tel. 
068/376-65-67
SEAT CORDOBA 1997 r., 46 tys. km. 1600 ccm, czerwony, 
ABS, szyberdach, wspomaganie kier., odcięcie zapłonu, obro
tomierz, centr. zamek ♦ pilot, RO ♦ 6 głośników, el. reg. reflek
tory, dodatkowe światło .stop*, • 25.900 zl. Ostrzeszów, tel. 
062/730-00-78
SEAT CORDOBA, 1997 r., 41 tys. km, 1900 ccm, diesel, czarny 
metalic, wspomaganie, RM Sony, stan b. dobry, - 26.000 jL  - 
Wrocław, tel. O6O6/31-05-90 .. -
SEAT CORDOBA COUPE, 1998 r„ 39 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, komputer, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, 
alarm, alum. felgi, - 34.300 zł: Leszno, tel. 065/526-62-27 po 
godz. 16
SEAT CORDOBA, 1998 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, kupiony i serwisowany w salonie, alarm, immobili
zer, blokada skrzyni biegów, welurowa tapicerka, RO Pioneer, 
centralny zamek, stan idealny, • 27.000 zł. Wałbrzych, teł. 
074/846-50-44
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SEAT CORDOBA VARIO KOMBI. 1998/99 r, 40 (ys. km. 1600 
ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, wspoma
ganie, faktura VAT, - 25.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/88-89-68
SEAT CORDOBA, 1999 r., 1900 ccm, biały, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, wspomaganie, stan b. dobry, • 31.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-32-79 po godz. 17
SEAT CORDOBA, 2000 r., 5 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 60 KM, nowy model, z salonu, garażowany, gwa
rancja do 08.2001 r„ blokada skrzyni biegów, immobilizer, ra
dio Sony, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., reguł, fo
tel kierowcy, 4-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, • 38.500 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-32-35 
SEAT CORDOBA MPI, 2000 r., 13 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony metalic, RM oryg., serwo, centralny zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, reg. fotel kierowcy, po
duszka powietrzna, klimatyzacja, książka serwisowa, bez wy
padku, w kraju od 3 tygodni, stan idealny, -< 33.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-66-13, 0601/79-66-69 
SEAT IBIZA, 1987 r., 194 tys. km, 1200 ccm, bśnzyna, niebie
ski metalic, centr. zamek, nowy akumulator, el. otw. szyby, od
cięcie zapłonu, - 4.200 zł. Wrocław, teł. -071/316-31-86 
SEAT IBIZA, 1988 r., 1700 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, RO, - 
7.500 zł. Leszno, tel. 065/529-24-65 
SEAT IBIZA SXi, 1989 r., 1500 ccm, wtrysk, czarny metalic, 
katalizator, obrotomierz, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, I właściciel, w kraju od 93 r., centr. zamek, el. otw. szyby, 
zadbany, stan b. dobry, - 6.500 zł. Czernina, tel. 065/543-67-11 
SEAT IBIZA, 1989 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, stan bla
charki b. dobry, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, stan techn. b. 
dobry, - 6.800 zł lub zamienię. Prudnik, teł. 077/437-61-30 
SEAT IBIZA, 1989 r., 160 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, sUin 
dobry, hak, dużo części zapasowych, - 7.300 zł lub zamienię 
na większy, kombi. Siekierczyn, tel. 075/724-40-62, 
0604/19-82-96
SEAT IBIZA, 1990 r., 90 tys. km, 1200 ccm, czerwony, silnik 
system Porsche, nowe opony i akumulator, - 7.500 zł. Głuszy
ca, tel. 074/845-90-60
SEAT IBIZA, 1990 r., 92 tys. km, 900 ccm, biały, zadbany, 5-bie
gowy, 3-drzwiowy, tylna szyba ogrzewana, lotka, wycieraczka 
tylna, książka serwisowa, na białych tablicach, stan tr. dobry - 
650 DEM lub 1.200 zł. Gubin, tel. 0603/10-50-15,4502/42-59-67 
SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 ccm, czarny, 5-drzwiowy, silnik sys
tem Porsche, hak, na białych tablicach • 650 DEM. Jawor, tel. 
0501/61-84-34
SEAT IBIZA, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, niebieski metalic,
3-drzwiowy, 5-biegowy, hak, RM, zderzaki i lusterka w kolorze
nadwozia, kpi. dokumentacja, silnik system Porsche, zadbany,
• 5.200 żl. Lubin, tel. 0608/01-49-64
SEAT IBIZA, 1990" r., 1200 ccm, benzyna 5-biegowy, 5-drzwio-
wy, system Porsche, oznakowany, • 6.800 zl. Wrocław, tel.
0604/86-71-96
SEAT IBIZA, 1990 r., 900 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, RM, kpi. 
opon zimowych, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 0602/49-01-58 
SEAT IBIZA, 1990 r., 900 ccm 5-drzwiowy, • 7.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/338-34-96 \
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, czarny, silnik system Porsche, 
katalizator, alum. felgi, obrotomierz, - 6.000 zl. Chocianów, tel. 
076/818-58-01
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, wtrysk, perłowoczarny, katali
zator, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, silnik system Porsche, kpi. 
dokumentacja, I właściciel, bez wypadku, oryg. lakier, stan ide
alny, garażowany, zadbany, • 7.400. zł. Strzelin, tel. 
071/392-38-76,0502/29-62-34
SEAT IBIZA 1991 r., 80 tys. km, 1200 ccm, granatowy, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, - 7.500 zl lub zamienię. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/641-12-67, 0604/65-70-78 
O  SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, granatowy meta

lic, • 7.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
- 068/374-27-97,0602/79-49-88 87024321

SEAT IBIZA, 199180 tys. km, 900 ccm, benzyna, niebieski, 
RO, - 7.900 zl. Bolesławiec, tel. 075/732-49-08 
SEAT IBIZA, 1991 r„ 180 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czarny, 
silnik system Porsche, alum. felgi, obrotomierz, katalizator, • 
5.900 zł. Chocianów, tel. 076/818-58-18 
SEAT IBIZA, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, niebieski, 5-drzwio
wy, centralny zamek, el. otw. szyby, system Porsche, kpi. doku
mentacja, • 8.750 zl (możliwe raty przez komis). Wałbrzych, tel. 
074/843-43-65,0604/87-95-01
SEAT IBIZA, 1992 r., 110 lys. km, 1200 ccm, czarny, 3-drzwio- 
wy, szyberdach, • 5.300 zł. Syców, tel. 062/785-35-30, 
0606/37-88-48
SEAT IBIZA, 1992 r., 90 tys. km, 1200 ccm, biały, stan b. dobry, 
ospoilerowany, na białych tablicach, ekonomiczny, - 2.300 zl. 
Grodków, tel. 0604/37-03-07
SEAT IBIZA, 1992 r., 144 tys. km, 1700 ccm, diesel, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szerokie zderzaki, w kraju od 
96 r., garażowany, RO ♦ głośniki Pioneer, amortyzatory na gwa
rancji, sprowadzony w całości, • 9.300 zł. Krzelów, tel. 
071/389-92-02,0606/76-55-27
SEAT IBIZA CLX, 1992 r., 90 tys. km, 1200 ccm, ciemnozielony 
metalic, system Porsche, zadbany, obrotomierz, RO Yamaha, 
kpi. opon zimowych, • 8.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/846-40-36 
SEAT IBIZA, 1992 r., 100 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, silnik system Porsche, • 7.900 zl lub zamienię. Wscho
wa, tel. 065/540-24-76, 0601/75-14-17 u

SEAT IBIZA, 1992 r., 900 ccm, niebieski/na białych tablicach - 
850 DEM. Zielona Góra, tel. 0503/74-29-45 
SEAT IBIZA, 1993 r., 130 tys. km, 1200 ccm, czerwony, szyber
dach ♦ dodatki, -10.500 zł. Lubin, tel. 076/749-22-34,842-83-43 
pogódź. 19
SEAT IBIZA, 1993 r., biały, 5-drzwiowy, stan dobry, - 8 000 zł 
lub zamienię na ciągnik siodłowy Liaz. Wierzbica Dolna. gm. 
Wołczyn, tel. 0608/70-59-46
SEAT IBIZA, 1993/94 r„ 80 tys. km, 1300 ccm, biały, 3-drzwio
wy, nowe opony, katalizator, obrotomierz, szyberdach, ciemne 
szyby, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, dzielona tylna 
kanapa, garażowany, stan idealny, - 15.400 zł. Jawor, lei. 
0607/82-33-40
SEAT IBIZA, 1993/94 r.. 98 tys. km, 1600 ccm. ♦ gaz, biały, 
wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, białe alum. felgi 15" + 
nowe opony 195/50, radio ♦ GD, I właściciel, sprowadzony w 
całości, po wymianie oleju i amortyzatorów, sportowy ukł. wy
dechowy, białe zegary, alum. pedały, kpi. kół zimowych, -14.500 
zł lub zamienię na Toyotę Cilicę, Mazdę MX-3. Wschowa, tel. 
0605/20-04-17 wieczorem
SEAT IBIZA 1994 r., 80 tys. km, 1000 ccm. czerwony, 3-drzwio
wy, -15.700 zl. Leszno, tel. 065/529-71-78,0603/84-64-66 
SEAT IBIZA, 1994 r., 90 lys. km, 1000 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, stan b. dobry, -13.900 zł. Strzegom, tel. 074/855-23-58 
SEAT IBIZA, 1995 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, bez wypadku, alarm, immobilizer, oznakowany, RO Pione
er, Mul-T-Lock, ei. reg. reflektory, termometr, kompletna doku
mentacja, po wymianie oleju i filtrów, stan b. dobry, -18.300 zl. 
Jelenia Góra, teł. 075/753-34-29 
SEAT IBIZA, 1996 r., 87 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebieski, 
3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 2 pod. 
powietrzne, dzielone tylne siedzenia, RM, sprowadzony w ca
łości, w kraju od tygodnia, - 16.900 zl. 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. felgK 
5-ramienne, alarm, centr. zamek, RM stereo, 5-biegowy, 
3-drzwiowy, stan techn. idealny, - 17.900 zl lub zamienię. Le
gnica, tel. 076/854-78-08, 0602/36-07-03 
SEAT IBIZA, 1996 r„ 116 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwony,
3-drzwiowy, I właściciel, oclony, - 17.900 zł. Wałbrzych, teł. 
074/848-63-81,0600/55-63-12
SEAT IBIZA, 1996/97 r., 92 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, RO z RDS, ozna
kowany, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, - 25.800 zł (możliwe raty przez komis). 
Leszno, tel. 065/543-57-53
SEAT IBIZA, 1997 r., 104 tys. km, 1900 ccm, TDI, turkusowy 
metalic, bez wypadku, tydzień w kraju, książka serwisowa, kpi. 
dokumentacja, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, centr. zamek, 4 zagłówki, halogeny, el. otw. szyby, el. 
reg: lusterka, reg. kierownica, stan b. dobry, - 28.500 zł lub za
mienię na tańszy. Kłodzko, tel. 074/867-65-86, 0601/58-20-80 
SEAT IBIZA GT, 1997 r., 94 tys. km. 1900 ccm, turbo D, czer
wony, wspomaganie kier., regulowana kierownica, el. reguł, lu
sterka, el. otwierane szyby, centralny zamek, alarm, szyberdach, 
komputer, aluminiowe felgi, białe zegary, kubełkowe fotele, tyl
ne szyby uchylane, spoilery, .książka serwisowa, atrakcyjny 
wygląd, - 27.500 zl. Zielona Góra, tel. 068/320-84-85 
SEAT IBIZA, 1998 r., 2 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciemno
szary metalic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. za
mek, szyberdach - 25.000 źł. Ostrzeszów, tel. 062/730-49-40, 
0607/30-30-53
SEAT IBIZA, 1998 r., 29 tys. km, 1000 ccm, niebieski,-5-drzwio- 
wy, wspom. kierownicy, centralny zamek, immobilizer, ABS, kpi. 
dokumentacja, - 22.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-11-52, 
0605/13-98-58
SEAT IBIZA, 1999 r., 86 tys. km. 1900 ccm, GTi, perłowobiały, 
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., 11 tys. km, 1900 ccm, SDI. pertowozielo- 
ny, ei. otw. szyby, klimatyzacja, centr. zamek, alarm + pilot, udo
kum. pochodzenie, w Polsce od 2000 r, - 30.500 zł. Krotoszyn, 
lei. 062/725-37-45,0602/35-95-22 
SEAT IBIZA, 1999/00 r., 49 tys. km, 1900 ccm, SDI, perlowo- 
srebmy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., obrotomierz, 
el. otw. szyby, alarm, oryg. szyberdach, RO + RDS i 6 głośni
ków, dodatkowe światło .stop*, listwy, spoiler, centr. zamek, 
alum. felgi 14*, fotele tylne, 5 zagłówków, silnik VW, b. ekono
miczny, atrakcyjny, • 27.900 zl lub zamienię na VW Polo,
4-drzwiowy. Zielona Góra, lei. 0603/36-70-31
SEAT MALAGA, 1991 r., 1200 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, - 9.000 zl. Bo
lesławiec, tel. 075/732-76-80
O  SEAT MARBELLA JEANS, 1991 r., 900 ccm, gra

natowy, na białych tablicach • 800 DEM + cło lub 
na gotowo, • 3.500 zł. Gubin, tel. 0503/98-81-94, 
0600/59-13-33 87024691

SEAT MARBELLA, 1993 r., 66 tys. km, czerwony, na zachod
nich tablicach -1.400 DEM. Legnica, tel. 0503/73-10-70 
SEAT TOLEDO, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, czerwony. . 
sprow. w całości, bez wypadku, nowe opony, nowy pasek roz
rządu, - 12.500 zł. Lwówek śląski, tel. 0607/75-07-05 
SEAT TOLEDO, 1991 r.. 108 tys. km, 1600 ccm. benzyna,
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wtrysk, biały, szyberdach, alarm, nowy ukł. wydechowy, stan b. 
dobry, • 12.500 zł lub zamienię na mniejszy. Wałbrzych, teł. 
074/664-70-17
SEAT TOLEDO, 1992 r., 107 tys. km, 1600. ccm, benzyna, 
czeiwony, serwisowany, bez wypadku, sprowadzony w. całości, 
-12.800 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83 
SEAT TOLEDO, 1992 r.', 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
wspomaganie, ABS, el. otw.' szyby, el. reg. lusterka, szyber
dach, alum. felgi, spoiler, halogeny, welurowa tapicerka, -13.000 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-83-86, 0601/45-99-84 
SEAT TOLEDO GLX, 1992 r., 112 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, w kra
ju od 5 dni, po przeglądzie, RM, tłumaczenia, wspomaganie, 
halogeny, welurowa tapicerka, obrotomierz, centr. zamek, za
dbany, stan b. dobry, - 11.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb ). 
Rawicz, tel. 0607/40-13-01
SEAT TOLEDO, 1992 r.v’ 100 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, mek
sykańska czerwień, bez wypadku, w kraju od 2 dni, książka 
przebiegu, -11.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/573-18-45,0601/77-37-17
SEAT TOLEDO CL, 1992 r., 1600 ccm, - 11.800 zł. Bolesła
wiec, tel. 0600/89-30-91
SEAT TOLEDO, 1992 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony metalic, beż wypadku, pełna dokumentacja, wspomaga
nie kier, RO Philips, w kraju od 3 dni, stan b. dobry, -12.700 zł. 
Kłodzko, tel. 0608/16-71-78
SEAT TOLEDO, 1992 r., 130 tys. km, 19d0 ccm, turbo D, złoty 
metalic, centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, - 16.700 zl. 
Rawicz, tel. 0602/21-81-38
SEAT TOLEDO, 1992 r., 135 tys. km, 1900 ccm. turbo D, czer
wony, I właściciel, wspomaganie, szyberdach, halogeny, bez 
wypadku, stan b. dobry, -16.400 zł. Syców, tel. 062/785-36-81, 
0603/92-75-63 .
SEAT TOLEDO GtX, 1992 r., 184 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
brązowy metalic, centr. zamek, alarm ♦ pilot, el. otw. szyby, el. 
reg. reflektory, el. reg. lusterka, halogeny, wspomaganie, welu
rowa tapicerka, szyberdach, dzielona tylna kanapa, zderzaki w 
kolorze nadwozia, RM, nowe amortyzatory, garażowany, zadba
ny, stan b. dobry, • 18.500 zl. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 
0603/60-61-18
SEAT TOLEDO CL, 1992 r., 129 tys. km, 1800 ccm, srebrny 
metalic, immobilizer, szyberdach, żaluzje, nie składany, od 2000 
r. w Polsce, karta pojazdu, przegląd do 03.2002 r., alum. felgi, 
wspomaganie, -13.150 zł lub raty. Wrocław, tel. 071/372-95-45, 
0606/21-01-20
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. dokumentacja, • 12.500 zł lub zamienię, możli
we raty. Legnica, tel. 076/858-21-12 po godz. 20,0603/07-30-64 
SEAT TOLEDO, 1992/93 r., 151 tys. km, 1600 ccm, grafitowy 
metalic, I właściciel, kpi. dokumentacja, bez wypadku, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. reflektory, haloge
ny, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, immobilizer, -13.000 zl lub zamie
nię na kombi. Lubin, tel. 076/847-69-67, 0607/50-38-53 
SEATTOLEDO, 1993 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, wspoma
ganie, centr. zamek, *-16.600 zł (możliwe raty przez komis) lub 
zamienię. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
SEATTOLEDO, 1993 r., 140 tys. km, 1900 ccm, turbo D, atra
mentowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, 
ABS, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, welurowa tapicer
ka, w kraju od tygodnia, • 18.900 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
SEATTOLEDO, 1993 r., 112 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, wspomaganie, welurowa tapicerka, radio, bez wypad
ku, stan techn. b. dobry, alum. felgi 15", w kraju od 5 dni, nie 
eksploatowany w kraju, - 13.800 zl. Żary, tel. 068/470-13-62, 
0604/25-68-10
SEATTOLEDO, 1993 r., 85 tys. km, 1800 ccm, czerwony, wspo
maganie, szyberdach, -13.900 zł. Chojnów, tel. 076/818-14-99 
SEATTOLEDO, 1993 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielo- 

- ny metalic, el. reg. reflektory, lusterka i szyby, centr. zamek, 
alarm, alum. felgi, • 20.500 zł. Lubań, tel. 0606/34-79-12 
SEATTOLEDO, 1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, brązo
wy metalic, centr. zamek, ABS, wspomaganie, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, - 14.500 zł. Sława, tel. 068/356-67-20 
SEAT TOLEDO. 1993 r., 98 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, wspomaganie, szyberdach, lotka ze .stopem’, hak, w Pol
sce od bm, - 14.800 zł lub zamiana na Calibrę, Vi|arę, w tej 
cenie. Stara Góra, tel. 065/544-14-92 
SEATTOLEDO, 1993 r., czarny, centralny zamek, el. reg. lu
sterka, spoiler, hak, RO CD, 6 głośników, stan b. dobry, -14.500 
zł lub zamienię na osobowy z klimatyzacją z dopłatą. Świdni
ca, tel. 074/851-38-38
SEATTOLEDO, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, • 16.000 
zł. Wrocław, tel. 0604/21-71-28, 071/351-44-84 
SEATTOLEDO, 1993/94 r.. 160 tys. km, 1900 ccm. diesel, czer
wony, wspomaganie, szyberdach, RM, w kraju od tygodnia, •
17.800 zl. Kłodzko, tel. 0607/43-85-45 
SEATTOLEDOGLX, 1993/94 r., 96 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, ciemnozielony, ABS, automatic, klimatyzacja, centr. zamek, 
wspomaganie, immobilizer, pełna elektryka, alum. felgi, -16.000 
zł. Wrocław, tel. 071/363-64-11
SEAT TOLEDO, 1994 r.. 148 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, 4-drzwiowy, centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, ABS, siedzenia skórzane - 18.500 zł. 
Sobótka, tel. 0602/25-01-06
O  SEATTOLEDO, 1994r.,90tys.km, 1600ccm,bia

ły, centr. zamek, RM, w kraju od miesiąca, >13.900 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-64-10,0604/08-08-86 
01028331

SEAT TOLEDO, 1994 r.-, 154 tys. km, diesel, granatowy, 
wspomaganie, szyberdach, RO, garażowany, I właściciel w kra
ju, -18.900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-33-12 po godz. 21, 
0502/41-18-85
SEATTOLEDO, 1994 r., 135 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, ABS, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, -16.000 
zl. Kalisz, tel. 0602/17-37-98.
SEATTOLEDO, 1994 r., 130 tys. km, 1900cćm, turbo D, zielo
ny metalic, bez wypadku, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
RM, szyberdach, w kraju od tygodnia, • 21.000 zł. Kłodzko, teł. 
074/865-88-54
SEATTOLEDO, 1994/95 r., 131 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, w kraju od tygodnia, serwisowany, bez wypadku, wspo
maganie, • 14.900 zl (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
076/866-33-33,0602/71-07-00
SEATTOLEDO, 1994/95 r., 122 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, szyberdach, wspomaganie, 
ABS, centr. zamek, - 18.500 ?ł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-27-75,0603/61-27-74 ,
SEATTOLEDO, 1995 r., 124 tys. km, 1900 ccm, diesel, perło- 
woczarny metalić,"sprowadzony w całości, bez wypadku, oryg. 
lakier, centr. zamek, wspomaganie; szyberdach,. oszczędny, 4 
zagłówki, po przeglądzie techn., jasne wnętrze, reg. reftóktory,. 
stan idealny, - 22.800 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kłodzko, 
tel. 074/867-77-39, 0605/23-25-67 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 157 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, w Polsce od bm., sprowadzony w całości, wspomaganie, 
serwo, regulacja świateł, el. reg. lusterka podgrzewane, 4 za
główki. lakierowane zderzaki. - 19.900 zł. Mirsk. woj. jelenio
górskie, tel. 0606/50-08-90
SEAT TOLEDO XLI, 1995/97 r., 59 tys. km, 1800.ccm, El, per- 
łowogranatowy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, reg. kierownica, komputer, obrotomierz, pełna elektryka, 
szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, światła, 3 .stop', 
welur, podłokietńiki, 4 zagłówki, spoilery, zderzaki lakierowa
ne, nie składany, udokum. pochod,.- 20.000 zł lub zamiana na 
tańszy. Głogów, tel. 0605/66-80-47 
SEATTOLEDO GT, 1996 r., 2000ccm, 16V, wrzosowo-niebie- 
ski, wersja sportowa, ABS, centr. zamek, wspomaganie, skóra, 
klimatyzacja, 4 el. otw. szyby, atrakc. wygląd, -19.900 zl. Lesz
no, tel. 065/529-72-40, 0607/43-70-34 
SEATTOLEDO, 1996 r., 41 tys. km, 20ó0 ccm, platynowy me
talic. bez wypadku, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, el. 
otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, alum. fel
gi, książka serwisowa, stan idealny, w kraju od tygodnia, - 26.900 
zł (zwolnienie z opłaty skarb ). Rawicz, tel. 065/573-18-45, 
0601/77-37-17 ;
SEAT TOLEDO, 1996 r., 85 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
garnek, • 28.900 zl. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
SEAT TOLEDO, 1996 r„ 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, nie
bieski, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, centr. za
mek, wspomaganie, alarm ♦: pilot, ABS, radio, welurowa tapi

cerka, alum. felgi, halogeny, • 23.500 zł. Żary, tel. 068/470-13-62, 
0604/25-68-10
SEATTOLEDO, 1997 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TD), srebmy 
metalic, RO + CD Kenwood, 5-biegowy, ABS, wspomaganie 
kier., el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, 2 poduszki pow., 
sprowadzony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, 4 za
główki, dzielona tylna kanapa, - 33.000 zł.'Dzierżoniów, tel. 
074/831-27-47,0603/86-71-15 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AG0210 www.autogiel- 
da.com.pl)
SEATTOLEDO, 1997 r., 73 tys. km, 1600 ccm, zielony, wspo
maganie, Mul-T-Lock, radio, faktura zakupu, kupiony w salonie 
w kraju, książka gwarancyjna, -*22.500 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431-64-44, 0608/50-06-93 
SEATTOLEDO, 1997 r., 52 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, I właściciel, 101 KM, pełne wyposażenie, 
alum. felgi, stan idealny, -26.600 zl. Syców, tel. 062/785-36-81, 
0603/92-75-63
SEAT TOLEDO, 1997 r., 1900 ccm, diesel c. zamek, wspoma
ganie, welur, immobilizer, nie uszkodzony, kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej, przegląd techniczny, - 20.000 zl. Chocz, 
tel. 062/741-53-61 po godz. 19,0605/58-28-32 .
O  SEAT TOLEDO TDI, 1999 r., czerwony, pełne wy

posażenie, • 54.500 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87024101

SEAT TOLEDO II, 1999/00 r., 37 tys. km, 1900 ccm, TDi. gra
natowy, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, immobilizer, centr. 
zamek, zadbany, garażowany, - 54.000 Zł. Lwówek Śląski, tel. 
0603/92-74-61
SEAT TOLEDO. 1999/00 r.. 2 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, ABS, el. otw. 
szyby, RM, reg. reflektory, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, I 
właściciel, garażowany, stan idealny, - 54.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/15-76-49

SKODA
SKODA 100,1976 r., 84 tys. km, 580 ccm, czerwony, małe zu
życie paliwa, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, - 800 zl. Wał
brzych. tel. 074/648-82-09
SKODA 105,1977 r., 1046 ccm, benzyna, czerwony, stan silni
ka b. dobry, karoseria w dobrym stanie, RO, aktualny przegląd 
i OC, poziome tylne lampy, pokrowce, plastikowe nadkola, ob
rotomierz, el. reguł, antena, - 900 zł. Wołów, tai. 0607/82-24-45 
SKODA 105 S, 1978 r., 46 tys. km, 1046 ccm, benzyna, czer
wony, hak, garażowany, nowy akumulator, przegląd do 01.2002 
r.; stan dobry, - 1.100 zł. Lubań, tel. 075/722-60-54, 
0502/11-89-35
SKODA 105, 1980 r., 1046 ccm, czerwony, zadbany, techn. 
sprawny, przegląd do 02.2002 r, • 1.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-79-77
SKODA 105 L, 1981 r., 1046 ccm, pomarańczowy, po wymia
nie: pierścieni, oleju, belki przedniej, przekładni kierowniczej, 
gażnika, aparatu zapłonowego i sprzęgła, po diagnostyce silni
ka. -1.300 zł. Wrocław, tel. 363-75-48 
SKODA 105,1981 r., 66 tys. km, 1046 ccm, benzyna, piasko
wy, w ciągłej eksploatacji, I właściciel, stan dobry, blacharka 
bez korozji, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/783-29-43 
SKODA 105,1981 r., 1000 ccm zarejestrowany, stan techn. do
bry, • 850 zł lub zamienię na 2 rowery. Wrocław, tel. 
0609/44-63-03 ✓
SKODA 105 L, 1981/85 r., 54 tys. km, 1046 ccm, czerwony, 
stan dobry, bez korozji, sprawny technicznie, dobre opony Good 
Year, pokrowce, zagłówki, książka serwisowa i obsługi, bez prze
glądu, wymaga niewielkiej regulacji, - 390 zl. Wrocław, tel. 
0607/63-23-05
SKODA 105 L, 1982 r., 1050 ccm, żółty, w ciągłej eksploatacji, 
przegląd do 08.2001 r., stan dobry, • 1.100 zł.. Bolesławiec, tel. 
075/732-14-05
SKODA 105 S, 1982 r., 1046 ccm, niebieski, brak przeglądu, do 
remontu silnika, stan blacharki dobry, sprawny, hak, - 450 zł lub 
zamienię na inny. Nysa, tel. 077/448-04-52, 0600/35-51-39 
SKODA 105,1982 r., czerwony, inst. gazowa, techn. sprawny, -
1.200 zl. Wrocław, tel. 0606/58-28-38 
SKODA 105, 1982 r., E + gaz, pomarańczowy, przegląd do
03.2002 r, szyberdach, nowy akumulator, rozrusznik, po remon
cie zawieszenia, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 342-26-16, 
0604/16-52-15
SKODA 105,1983 r. 5-biegowy, tylna szyba ogrzewana, • 3.000 
zl. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-57r79 
SKODA 105, 1983 r., 1050 ccm, pomarańczowy, stan dobry, 
zarejestrowany, przegląd do 20.12.2001 r., radioodtwarzacz, - 
900 zł lub kupię na raty Poloneza z instalacją gazową. Lubań, 
tel. 075/721-72-12. 0607/17-94-51 
SKODA 105, 1983 r., 1030 ccm, niebieski, stan b. dobry, po
krowce, - 1.800 zł. Ołdrzychowice, tel. 074/868-96-49 
SKODA 105,1983 r., 840 tys. km, 1200 ccm, czerwony, spraw
ny, stan b. dobry, • 1.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-82-09 
SKODA 105,1983 r., 17 tys. km, 1048 ccm, czerwony, moc sil
nika 47 KM, oryg. lakier, po remoncie silnika w 2000 r., I szlif 
wału, nowy tłumik, nowe amortyzatory, pełna konserwacja, •
2.300 zł. Wałbrzych, tel. 0501/72-69-51 
SKODA 105 S, 1983 r., 1046 ccm, czerwony, po remoncie silni
ka i skrzyni biegów, nowe sprzęgło, opony i tłumik, halogeny, 
żarówki H4, dmuchawa, zagłówki, RM + głośniki, nowe zarftki, 
przegląd do 08.2001 r., stan b. dobry, -1.800 zł lub zamienię na 
Fiata 126p, 95/96 r., z dopłatą. Wrocław, tel. 071/355-14-80 
SKODA 105 L. 1983 r., 100 tys. km, 1046 ccm, benzyna, biała,
I właściciel, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 07.2001 r., po 
remoncie kapitalnym silnika w 1997 r. i elektryki w 2000 r., nowy 
akumulator (gwarancja), nowe sprzęgło, hamulce, opony Mi- 
chełin w stanie b. dobrym, poziome reflektory, pokrowce, ba
gażnik.- 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-39-80,0601/09-75-80 
SKODA 105L, 1983/84 r., 73 tys. km, 1048 ccm, benzyna, czer
wony, karoseria od 120, hak, nowy akumulator, nowe opony, 
rózrusznik, alternator i pompa paliwa, gaźnik po regeneracji, 
po remoncie skrzyni biegów, zadbany, zarejestrowany, -1.100 
zl. Oleśnica, tel. 071/314-70-60

SKODA 120,1983/84 r; 1174 ccm, czerwony, serwo. zagłówki, 
pokrowce, plastikowe nakładki, tylna szyba Ogrzewana, prze
gląd do 03.2002. r., nowy akumulator, wersja eksportowa, stan 
b. dobry, • 1.600 zł. Wałbrzych, tel: 074/664-98-81 
SKODA 120 L, 1984 r.. - 1.400 zł. Dzierżoniów, teł. 
0502/23-04-69
SKODA 120 L, 1984 r., 60 tys. km, 1200 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, nowe opony, przegląd do 11.2001 r, -1.900 zł. Wałbrzych, 
tel.,074/847-66-36
SKODA 120 L, 1984/85 r’, 1200 ccm, koralowy, nowe opony, 
trapezowe lampy, okrągłe zegary, hak, RO, bez korozji, stan b. 
dobry, -1.950 zł. Oława, tel. 071/303-07-91,0607/72-02-46 
SKODA 105,1985 r., 1 tys. km, 1046 ccm, czerwony, po remon

cie kapitalnym silnika 02.2001. r. w autoryzowanej stacji przy ul. 
Hubskiej, -1.700 zł. Wrocław, tel. 071/355-95-77 
SKODA 105,1985 r., 1046 ccm, beżowy, hak, - 2.500 zl. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-03-63 
SKODA 105,1986 r., 1046 ccm, benzyna, bordowy, stan b. do
bry, -1.950 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-04-08 
SKODA 120 L, 1986/90 r., 40 ccm, 1174, czerwony, stan dobry, 
po remoncie kapitalnym silnika, karoseria po malej poprawce, 
progi, podłoga po wymianie, konserwacja, RM. • 1.900 zł. Po
lkowice. tel. 076/749-35-12
SKODA 105t, 1987 r„ 1048 ccm, niebieski, stan b. dobry, po 
remoncie silnika, dużo nowych części, - 3.200 zł. Oława, tel. 
.071/313-86-76
SKODA 105,1987 r., 1046 ccm, żółty, przegląd do 05.2002 r., 
po częściowym remoncie, stan dobry, - 2.000 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/844-10-54
SKODA 105 L, 1987 r., 1046 ccm, biały, przegląd do 10.2001 r., 
nowa przekl. kierownicy, stan dobry, -2.100 zł. Wrocław, tel. 
071/353-34-59
SKODA 120,1987/91 r.,76 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zielo
ny, 5-biegowy, nowy akumulator, nowe opony, zarejestrowany, 
w ciągłej eksploatacji, - 2.500 zl. Nysa, tel. 077/433-66-89 
SKODA 105 S, 1988 r., 84 tys. km, 1100 ccm, jasny, stan techn. 
b. dobry, oryg. lakier, I właściciel, garażowany, przegląd do 2002 
r, - 2.400 zł. Andrzej Byczkowski, 58-372 II Kuźnice Świdnickie, 
gm. Boguszów-Gorce, ul. Promyka 1/6 
SKODA 105 L, 1988 r.. 1046 ccm, benzyna, piaskowy, przegląd 
do 09.2001 r., stan łechń. dobry, garażowany, hak, zadbany, •
2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Zebrzydów 61 b, gm. Mar
cinowice. tel. 074/858-54-63, 0606/34-83-95 
SKODA 120 L, 1988 r., 1174 ccm, zielony, pp remoncie i regula
cji silnika, nowy akumulator ł progi, po regulacji zapłonu (ra
chunki), w ciągłej eksploatacji, • 2.600 zl. Jawor, tel. 
076/870-63-42 •
SKODA 105,1988 r., 1050 ccm zadbany, konserwacja, garażo
wany, atrakcyjny wygląd, RO, stan techn. idealny, • 2 750 zł. 
Paczków, tel. 077/431-65-48
SKODA 105,1988 r., 55 tys. km, 1050 ccm, czerwony, bez wy
padku, RM, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 2.100 zł lub 
zamienię na tańszy, w tej cenie. Wałbrzych, tel. 074/665-74-67 
po godz. 18
SKODA 105 L. 1988 r., 124 tys. km, 1046 ccm, zielony, orygi
nalny lakier, II właściciel, tylna szyba ogrzewana, nadkola, prze
gląd do 04.2002 r., stan idealny, • 3.600 zł lub zamienię na inny 
pojazd. Żagań, tel. 068/477-35-17 
SKODA 120 L, 1989 r., 1200 ccm, zielony, stan b. dobry, nowy 
akumulator, po wymianie klocków hamulcowych; oleju, alarm, 
odcięcie zapłonu, nowa kierownica, obrotomierz, pasy bezwł., 
dodatkowe światło .stop’ , wsteczne, dzienne, halogeny, ogrz. 
tylna szyba, pokrowce, radioodtwarzacz ♦ głośniki, • 3.700 zł. 
Piskorzów. tel. 074/836-90-39,0605/74-73-59 
SKODA 1,20 L. 1989 r., 1174 ccm, granatowo-kremowy, inst. 
gazowa, alarm, hak, nowy akumulator (gwarancja), 4 głośniki, 
wymieniono dużo części (nowych) + części zapasowe, stan 
dobry, - 2.500 zł. Trzebnica, teł. 071/312-93-25,0607/38-53-70 
SKODA 120,1989 r., 1200 ccm, beżowy, I właściciel, garażo
wany, zagłówki, pasy bezwł., lampy trapezowe, ubezpieczony, 
aktualne OC, przegląd do 11.2001 r., stan dobry, • 3.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-37-07
SKODA 120 L, 1989 r., 50 tys. km, benzyna, groszkowy, stan 
dobry, • 2.800 zł. Wrocław, tel. 354-36-08 
SKODA 125 L, 1989/90 r., 60 tys. km, 1174 ccm, benzyna, bia
ły, RO + głośniki, nowy akumulator, dodatkowe światło .stop*, 
przegląd do 12.2001 r. - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-73-30, 
0606/53-76-99
SKODA 120,1999/81 r., 100 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biały, 
oryg. lakier, bez korozji, po przeglądzie, bez wypadku, stan b. 
dobry. - 2.400 zł. Nysa. tel. 077/433-10-62.0604/58-43-18 
SKODA FAVORIT, 1989/90 r., szaro-niebieski, szyberdach, hak, 
listwy boczne, pokrowce, oryg. lakier, spoiler, bagażnik dacho
wy, stan dobry, - 5.200 zl. Wałbrzych, tel. 074/841-93-96. 
074/664-28-47

SKODA FAVORIT136L, 1990/91 r„ 100 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna, jasnozielony, garażowany, halogeny, spoiler, hak holow
niczy, RM Sony, - 5.700 zl. Radwanice, tel. 071/311-73-03 po 
gódz. 14
SKODA FAVORIT, 1991 r„ 62 tys. km, 1300 cćm, beżowy, nowe 
opony, amortyzatory, po przeglądzie • 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/341-16-97
O  SKODA FAVORIT, 1991 r., 1300 ccm, niebieski, •

6.800 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87024371

SKODAFAVORIT, 1991 r., 72 tys. km, 1300 ccm, zielony, doku
mentacja, zadbany, RM, tylna wycieraczka, spoiler, listwy bocz
ne, bez wypadku, konserwacja, nadkola, obrotomierz, garażo
wany. - 6.800 zł. Kłodzko, tel, 074/867-77-39 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 71 tys. km, 1289 ccm, benzyna, bor
dowy, wycieraczka tylna, przegląd do 04.2002 r., oznakowany, 
- 6.000 zł. Nysa. tel. 077/433-98-63 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 7 tys. km, 1300 ccm, beżowy, szy
berdach, garażowany, dodatkowe światło .stop*, żaluzje, kon
serwacja, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, • 7.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-10-33
SKODA FAVORIT135L, 1991 r„ 105 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, żółty, II właściciel, zadbany, garażowany, przegląd do

03.2002 r„ bez wypadku, zagłówki przednie i tylne, - 7.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/664-25-86
SKODA FAVORIT. 1991 r.. 30 tys. km, 1300 ccm. biały, po re
moncie silnika, inst. gazowa, garażowany, II właściciel, zadba
ny, stan b. dobry, - 7.600 Zł. Wrocław, tel. 0603/79-88-70 
SKODA FAVORIT136 L, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, jasnozie
lony, szyberdach, RO, tylna szyba ogrzewana z wycieraczką, 
przegląd do 03.2002 r, - 7.100 zl. Wrocław, tel. 071/353-20-29 
po godz. 19
SKODA FAVORIT135 LS, 1991 r., 80 tys. km, 1289 ccm, ben
zyna, wiśniowy, obrotOłnierz, alarm * pilot, dzielona tylna ka
napa, halogeny, 4 zagłówki, hak, 5-biegowy, bez korozji, stan 
b. dobry, • 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-53-25 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 1300 Ccm, jasnozielony, garażowa-

. ny, nowe opony, nowy akumulator, po wymianie rozrządu i 4 za
główki, 5-biegowy, pokrowce, tylna szyba ogrzewana, plastiko
we nadkola, zegarek, bez wypadku, zadbany, przegląd do
04.2002 r„ stan techn. b. dobry, • 6.650 zl. Złoty Stok, tel. 
0604/93-43-11
SKODA FAVORIT. 1991/92 r., 103 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski, stan b. dobry, ogrz. tylna szyba, radioodtwarzacz, rej. 
do 01.2002 r, - 8.500 zł. Nysa, tel. 077/448-60-54 
SKODA FAVORIT, 1992 r., 52 tys. km, 1300 ccm, kolor morski, 
obrotomierz, dzielona tylna kanapa, tylna szyba ogrzewana, wy
cieraczka tylna, kupiony w salonie, przegląd do 02.2002 r., stan 
techn. b. dobry, - 7.800 zl. kłodzko, tel. 074/865-30-26 
SKODA FAVORIT, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, kolor grafitowy,
5-biegowy, dzielona tylna kanapa, nowe opony i tłumik, stan b. 
dobry, - 5.700 zł. Miękinia, tel. 071/317-83-57, 0503/79-65-40 
O  SKODA FAVORIT, 1992 r„ 80 tys. km, 1300 ccm, 

kolor grafitowy, bez wypadku, salon, I właściciel, 
nowe opony, RM, • 7.000 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Lubin, tel. 076/840-88-36 84016841 

O  SKODA FAVORIT, 1992 r., 1300 ccm, kolor mor
ski, • 7.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87024161

SKODA FAVORIT135 LS, 1992 r.. 100 tys. km, 1300 ccm, ko
lor morski, inst. gazowa, rejestaraćja do 03.2002 r., garażowa
ny, zagłówki, odcięcie zapłonu, dodatkowe światło .stop”, dzie
lona tylna kanapa, oznakowany, kpi. dokumentacja, - 9.500 zl. 
Gostyń, tel. 065/572-66-76, 0604/93-98-17 
SKODA FAVORIT135 L. 1992 r., 68 tys. km, 1289 ccm, niebie
ski, plastikowe nadkola, tylna wycieraczka, halogeny, nowe 
amortyzatory przednie, dzielona tylna kanapa, ozdobne listwy 
boczne, obrotomierz, RO, pokrowce, stan b. dobry, • 7.700 zł. 
Nysa, tel. 077/435-31-58,0604/41-65-96 
SKODA FAVORIT. 1992 r., 90 tys. km, ^00 ccm, białyjnst. 
gazowa, obrotomierz, szyberdach, dodatkowe światło .stop*, 
konserwacja, nadkola, belka wzmacniająca, alarm, dużo no
wych części, • 7.300 zł. Wrocław, tel. 0601/05-03-97 
SKODA FAVORIT LS, 1992 r., 93 tys. km, 1300 ccm, niebie- 
sko-zielony, atrakc. wygląd, stan b. dobry, halogeny, obroto
mierz, szyberdach, spoilery, immoMizer, alarm, ekonomiczny, 
zadbany, właściciel niepalący, *" 8.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/94-67-96
SKODA FAVORIT, 1993 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zie
lony, na białych tablicach • 1.700 DEM. Krapkowice, tel. 
077/466-45-68

SKODĘ FAUOR1T
również uszkodzoną, do poprawek 

Wrocław, tel. 0-601 71-03-50

SKODA FAVORIT135 LS. 1993 r., 80 tys. km, 1300 ccm, bor
dowy, stan b. dobry, bez wypadku, przegląd do marca 2002 r, -
8.900 zł. Wrocław, tel. 071/373-13-28 po godz. 18, 
0501/35-75-10
SKODA FAVORIT135,1994 r„ 100 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, turkusowy, welurowa tapicerka, blokada skrzyni biegów, kon
serwacja. nadkola, • 10.500 zł. Opole, tel. 077/455-70-38 
SKODA FELICIA KOMBI, 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, 
RM z panelem, aluminiowe felgi, relingi dachowe, hak, c.z., 
wspomaganie, pokrowce, - 23.500 zł. Oława, tel. 071/313-87-75, 
0602/44-86-10
SKODA FELICIA LXI, 1995 r„ 46 tys. km. 1300 ccm. biały, ku
piony w salonie, centr. zamek, RO, stan b. dobry, -15.500 zł lub 
zamienię na inny, do 18.000 zl. Krotoszyn, tel. 062/725-01 -34 
SKODA FELICIA, 1995 r„ 90 tys. km, 1300 ccm, niebieski me

talic, alum. felgi, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, immo
bilizer, książka serwisowa, el. otw. szyby, • 16.000 zł. Kalisz, 
tel. 062/753-59-76
SKODA FELICIA LXi, 1995 r., 73 tys. km, 1300 ccm, biały, za
dbany, akumulator na gwarancji, RO z RDS, garażowany, książ
ka serwisowa, -14.800 zł. Kłodzko, tel. 074/647-19-96 
SKODA FELICIA, 1995 r., 68 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, garażowany, listwy boczne, hak, radio, nowy akumulator, 
-15.800 zł. Międzybórz, tel. 062/785-69-36 
SKODA FELICIA, 1995 r., 50 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, grana
towy, stan b. dobry, garażowany, Mul-T-Lock, opony zimowe, 
RO. -14.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-02-64 
SKODA FELICIA, 1995 r., 50 tys. km, 1300 ccm kupiony w sa
lonie, RM, immobilizer, listwy boczne, garażowany, stan b. do
bry, -14.500 zł. Tymowa. tel. 076/843-40-31 
SKODA FELICIA, 1995 r„ 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, alarm, RM, centralny zamek, środkowa konsola, listwy bocz
ne, oznakowany, dodatkowo kpi. opon letnich, dwie opony zi
mowe, zaciski hamulcowe tylne, stan dobry, - 14.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/666-67-73
SKODA FELICIA LXI, 1995 r., 28 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, immobilizer, listwy boczne, katalizator, stan b. do
bry, • 16.700 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/845-17-16 
SKODA FELICIA, 1995 r., 1300 ccm, granatowy, stan dobry, 
nowy akumulator (gwarancja), hak, immobilizer, kupiony w sa
lonie, oznakowany, II właściciel, tylna szyba ogrzewana, -14.000 
zł. Wrocław, tel. 071/350-10-77, 0601/57-78-47 
SKODA FELICIA LXI, 1996 r., 66 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
perłowobiały, I właściciel, bez wypadku, oryg. lakier, serwiso
wany,alarm, dodatkowe światło .stop', listwy boczne, stan b. 
dobry. -15.500 zl. Paczków, tel. 077/431-67-73,0604/77-15-95 
O  SKODA FELICIA LXI, 1996 r., 53 tys. km, 1300 

ccm, czerwony, stan b. dobry, immobilizer, 
Mul-T-Lock, RO, zabezpieczenie kół, nadkola, 
relingi, szyba atermiczna, obrotomierz, koła zin- 
mowe, wygłuszenie, konsola, filtr przeciwzapa- 
chowy, I właściciel, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 
071/368-14-01 01029941

SKODA FELICIA,J996 f„ 801ys*. km, 1300 ccm, wtrysk, biały, 
kupiony jy 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 ccrń; niebieski me
talic, kupiony w salonie, faktura zakupu, serwisowany,-centr. 
zamek, alarm, immobilizer, dzielona tylna kanapa; RM Pioneer, 
stan b. dobry, - 15.100 zl. Kamienica, tel. 077/431-73-47, 
0604/94-51-32
SKODA FELICIAlxl, 1996 r., 58 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
garażowany, listwy boczne, nadkola, dzielona tylna kanapa, kon
sola, immobilizer, stan techn. b. dobry, -17.100 zł. Kłodzko, tel. 
074/862-21-37,074/647-37-50
SKODA FELICIA, 1996 r., 75 tys. km, 1300 ccm. bordowy, ku
piony w salonie, serwisowany, bez wypadku, dzielone tylne sie
dzenia, zegarek, nowy akumulator, nowe opony, stan b. dobry,
.- 15.800 zl lub zamienię na droższy. Legnickie Pole, tel. 
076/858-23-06,0607/04-39-05
SKODA FELICIA KOMBI, 1996 r., 66 tys. km, 130Ó ccm, czer
wony, I właściciel, centr. zamek, alarm, RM, dokumentacja, stan 
techn. b. dobry, - 16.200 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/848-15-58,0502/52-72-16
SKODA FELICIA, 1996 r., 40 tys. km, 1300 ccm, granatowy,
5-drzwiowy,-1 właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, fak
tura zakupu, Mul-T-Lock, alarm, radio, książka serwisowa, -
15.800 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-29 
SKODA FELICIA, 1997 r., 1300 ccm, MPi, czerwony, kupiony w 
salonie, serwisowany, kpi. dokumentacja, alarm + pilot, stan ide
alny,,- 17.990 zł lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 
0605/28-37-83

SKODA FELICIA LXI, 1997 r., 60 tys. km, 1300 ccm, granato
wy, kupiony w salonie, serwisowany, I właściciel, immobilizer, 
garażowany, halogeny, RO, dodatkowe śwatło .stop*, nadkola, 
-17.000 zł. Gubin, tel. 068/359-75-45 
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r., 56 tys. km, 1600 ccm, ciem
noczerwony, model z maja, silnik VW, kupiony w salonie, bez 
wypadku, relingi, c. zamek + pilot, alarm, welur, - 18.000 zl. 
Kalisz, tel. 062/762-25-28,0606/91-40-87 
SKODA FELICIA, 1997 r., 45 tys. km, czerwony, I właściciel, 
bez wypadku, serwisowany, nadkola, pokrowce, stan dobry, -
18.000 zl. Wrocław, tel. 071/350-93-55 .
SKODA FELICIA, 1997/98 r., 53 tys. km, 1300 ccm, MPi, bor
dowy metalic, alarm, immobilizer ♦ pilot, centr. zamek * pilot, 
halogeny, nadkola, trzecie światło .stop”, kupiony w salonie, 
serwisowany, garażowany, stan b. dobry, -17.900 zl. Sobótka, 
tel. 071/316-20-06
SKODA FELICIA LXI, 1997/98 r.( 47 tys. km, 1300 ccm, MPi, 
bordowy metalic, II właściciel, kupiony w salonie, konsola, stan 
b. dobry, faktura zakupu, garażowany, bez wypadku, nadkola, 
RM, immobilizer, listwy boczne, właściciel niepalący, -18.500 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-51-46, 0607/42-44-14
0  SKODA FELICIA KOMBI, 1998 r., 1300 ccm, biały, 

kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, alarm, immobilizer, RM stereo, stan ide
alny, - 19.900 zł. „AUTO-PLUS”, Wałbrzych, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01030411

SKODA FELICIA LXI, 1998 r., 58 tys. km, 1300 ccm. MPI, czer
wony, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumentacja, alum. 
felgi, relingi dachowe, szyberdach, wykończenia w drewnie, blo
kada skrzyni biegów, listwy boczne, dzielona tylna kanapa, bez 
wypadku, stan b. dobry, - 21.800 zł. Legnica, tel. 076/850̂ 62-64, 
0606/13-93-48
SKODA FELICIA, 1998 r., 40 tys. km. 1300 ccm, LX, biel alpej
ska, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, alum' felgi, 
halogeny, nadkola, listwy boczne, RO Blaupunkt, immobilizer, -
22.500 zł. Wałbrzych, teł. 074/840-58-57,0608/10-50-87 
SKODA FELICIA KOMBI, 1998 r., 87 tys. km, 1600 ccm. srebr
ny metalic, alarm, centr. zamek, RO, relingi dachowe, wspoma
ganie, garażowany, serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, 
- 20.700 zł. Wrocław, tel. 0601/50-70-28
SKODA FELICIA GLX, 1998 r., 44 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, I właściciel, kupiona 
w salonie, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 350-83-75,0501/63-17-10 
SKODA FELICIA. 1998/99 r., 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony metalic, kombi, z salonu, garażowany, I właściciel, alu
miniowe felgi, centralny zamek, relingi dachowe, blokada skrzyni 
biegów, - 20.000 zł. Łambinowice, tel. 077/460-92-86 
SKODA FELICIA LXi, KOMBI, 1998/99 r„ 54 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, wtrysk, seledynowy metalic, bez wypadku, nowy mo
del, I właściciel, Mul-T-Lock, 5-biegowy, relingi dachowe, nowe 
opony, atrakc. wygląd, plastikowe nadkola, serwisowany, ku
piony w salonie, alarm, faktura VAT, stan techn. b. dobry, • 21.900 
zł. Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
SKODA FELICIA, 1998/99 r„ 45 tys. km. 1300 ccm, granatowy,
1 właściciel, książka serwisowa, faktura zakupu, koła zimowe, 
halogeny. RM, inst. gazowa, - 21.000 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Wrocław, teł. 071/396-35-97 wieczorem, 0607/29-43-42, 
0609/48-97-67
SKODA FELICIA MAGIC, LXI, 1999 r., 57 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, kolor grafitowy metalic; centr. zamek, immobilizer, 
alarm, el. otw. szyby przednie, alum. felgi, nadkola, garażowa
ny, 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 FELICIA KOMBI. 1999 r.. 45 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, ciemnozielony metalic, I właściciel, kupiony w salonie, ser
wisowany, książka serwisowa, bez wypadku, atrakcyjne dodat
ki, stan b. dobry, - 23.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-55-07 
SKODA FELICIA LXI, 1999 r., 17 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
czerwony, z salonu, I właściciel, udokum. pochodzenie, immo
bilizer, RO panel, nadkola, listwy, katalizator, 3 .stop”, dzielona 
kanapa, stan b. dobry, • 23.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/641-30-40
SKODA FELICIA PERFECT, 1999 r., 29 tys. km, 1300 ccm, MPi. 
czerwony, ABS, 4 pod. powietrzne, RO Blaupunkt (na kartę) + 
4 głośniki Alpine, centr. zamek, el. otw. szyby, I właściciel, na 
gwarancji, niepalący właściciel. • 27.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/26-78-88
SKODA FELICIA KOMBI. 2000 r., 118 tys. km, 1900 ccm, die
sel, błękitny metalic, bogate wyposażenie, homologacja na cię
żarowy, odstąpię leasing, - 6.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-69-45,0607/15-19-69
SKODA FORMAN, 1992 r., 1300 ccm, ciemnozielony, stan b. 
dobry, serwisowany, radio, nowe opony, rej. do 31.03.2002 r. •
9.000 zł. Oława, tel. 071/313-90-43
SKODA FORMAN, 1992 r., ciemnopopielaty, stan dobry, RO, 
halogeny, alarm, hak, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0601/14-45-89 
SKODA FORMAN 135 LS, 1992/93 r„ 77 tys. km, 1280 ccm, 
bordowy, 5-biegowy, RM, halogeny, listwy boczne, welurowa 
tapicerka, nadkola, obrotomierz, stan idealny, kupiony w salo
nie, - 8.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-36,0605/57-95-49 
SKODA FORMAN, 1993 r., 130 tys. km, 1300 ccm, bordowa, 
halogeny, szyberdach, welurowa tapicerka, zegarek, RO, bez 
wypadku, inst. gazowa, - 7.500 zł. Głogów, teł. 076/834-93-74, 
0605/69-80-93
SKODA FORMAN, 1993 r., 94 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bor
dowy, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, nadkola pla
stikowe, stan b. dobry, radio, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
071/325-84-05.0502/93-61-20
SKODA FORMAN, 1993/94 r., 1300 ccm, zielony, instalacja ga
zowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, katalizator, stan b. do
bry, - 9.400 zl lub zamienię na inny. Wołów, tel. 071/389-48-06 
O  SKODA OCTAVIA GUC, 1998 r., 1600 ccm, benzy

na, zielony metalic, przeb. 31.500 km, kupiony w 
salonie, bez wypadku, komputer, poduszka pow., 
reg. kierownica, podgrz. lusterka boczne, el. otw. 
szyby, blokada skrzyni biegów, centr. zamek, 
alarm, reg. fotel kierowcy, alum. felgi 15", radio, 
udokum. przebieg, • 34.000 zł. ., tel. 
065/545-34-12,0607/09-45-68 01030031

SKODA OCTAVIA, 1998 r., 46 tys. km, 1600 ccm, pertowogra- 
natowy, wspomaganie, poduszka powietrzna, centr. zamek, •
31.500 żł lub zamiana na tańszy. Kalisz, tel. 062/766-28-15, 
0602/35-13-72
SKODA OCTAVIA, 1998 r„ 25 tys. km. 1600 ccm, 75 KM, czer
wony, I właściciel, RO, poduszka pow., wspomaganie kier., kom
puter, bez wypadku, serwisowany, garażowany, reg. kierowni
ca, • 36.000 zł. Wrocław, tel. 0601/41-30-88 
O  SKODA OCTAVIA, 1999 r., 1600 ccm, czerwony, 

kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, wspomaganie kier., ABS, poduszka pow., 
alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, stan ide
alny, - 34.900 zł. „AUTO-PLUS”, Wałbrzych, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01030461

SKODA OCTAVIA TDI, 1999 r., 60 tys. km, 1900 ccm, czamy 
metalic, wersja Cfand-Klement, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/54-63-34
O  SKODA OCTAVIA KOMBI, 2000 r., 1900 ccm, TDi, 

zielony metalic, stan idealny, klimatyzacja, ABS, 
alum. felgi, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, ro
leta, radio ♦ CD, atrakc. wygląd, bez wypadku, -
45.000 zł., tel. 0607/86-21 -13 84016831

SUBARU
SUBARU JUSTY, 1988 r., 120 tys,km, 1200 ccm, benzyna, bia
ły, składak 1992 r„ 4 WD, blokada skrzyni biegów, blacharka 
do małych poprawek, do wymiany opony, zarejestrowany do
05.2002 r, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 325-27-37 po godz. 18 
-SUBARU JUSTY GX, 1996/97 r., 65 tys. km. 1300 ccm, fioleto
wy metalic, I właściciel, pełne wyposażenie, - 21.500 z l.., tel. 
0601/55-20-47
SUBARU LEGACY 4WD KOMBI, 1992 r„ 2000 ccm, kolor gra
fitowy, ABS, automatic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, alarm, immobilizer, -18.000 zl lub zamienię na Mitsubi
shi Space Wagon. Wrocław, tel. 0501/83-21-54 
SUBARU LEGACY, 1996/97 r:, 150 tys. km, 2000 ccm, biały,
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serwisowany, pełna elektryka, zimowe opony wraz z felgami, -
34.500 zł. Wrocław, tel. 342-58-00. 0601 /70-18-27 . .
SUBARU LEONE, 1982 r.; 1800 ccńi, biały. 4 WD. zarejestro
wany, stan dobry, -1.350 zł. Świebodzice, łeł. 074/854-28-47

SUZUKI
O  SUZUKI BALENO, 1996 r., 28 tys. km, 1600 ccm, 

16V, kolor morski metalic, 2 poduszki powietrz* 
ne, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, klimatyzacja, welurowa tapicer* 
ka, stan idealny, - 26.000 z ł . ., tel. 065/549*61*84, 
0609/51-84-55 03003221

SUZUKI MARUTI, 1991 r„ 85 tys. kin, 800 ćcm, benzyna, nie
bieski, zadbany, 5-drzwiowy, - 7.200 zl. Brzeg, tel. 
077/416-18-05
SUZUKI MARUTI, 1991 r.. 80 tys. km. 800 ccm, biały, 5-drzwio
wy, ekonomiczny, zadbany, • 6.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-33-58,0606/49-03-38
SUZUKI MARUTI, 1991/92 r , 79 tys. km, 800 ccm. biały,
5-drzwiowy, stan dobry, - 5.300 zł. Oborniki Śl., tel. 
071/310-33-58,0606/49-03-38
SUZUKI MARUTI, 1992 r., 121 tys. km, 800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, nowe amortyzatory, alarm + pilot, gara
żowany, stan dobry, - 7.500 zi. Wińsko, tel. 071/389-81-01 
SUZUKI SWIFT, 1987/94 r„ 130 tys. km. czamy. 101 KM. atrak
cyjny wygląd, stan dobry, - 5.800 zl. Jawor, tel. 0603/54-99-00 
SUZUKI SWIFT, 1995 r„ 60 tys. km, 1000 ccm, niebieski, stan 
b. dobry, nie używany w Polsce, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, - 13.000 zł. Wrocław, tel. 0502/26-27-37 
SUZUKI SWIFT, 1998 r., 57 tys. km, 1300 ccm. granatowy,
5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, el. otw. szyby. el. 
reg. lusterka, centr zamek, I właściciel, bez wypadku, na gwa
rancji, serwisowany, -17.300 zł. Lenartowice, teł. 071/317-73-73 
po godz. 17

SYR EN A
SYRENA 105 L, 1981 r., 80 tys. km, 850 ccm, benzyna, siwy, 
zarejestrowany, nowe tablice, ważny przegląd i ubezpieczenie, 
- 500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0607/19-22-11

TALBO T
TALBOT, 1986 r., 2200 ccm, benzyna, czerwony, wersja ame
rykańska, silnik 100 KM, czerwone wnętrze, stan b. dobry, •
4.900 zi. Wrocław, tel. 0601/31-59-16 
TALBOT SAMBA CABRIO, 1980 r.. 130 tys. km, 1400 ccm. czar
ny, alum. felgi, el. otw. szyby, RO, atrakc. wygląd, - 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/31141-62,0600/62-77-07 
TALBOT SOLARA, 1981 r., 90 tys. km, 1440 ccm, niebieski 
metalic, po remoncie, po wymianie zawieszenia, tarcz i bęb
nów ham., kolumny Kier. ze wspomaganiem i chłodnicy, po wy
mianie opon, hak, RO, + dużo części zamiennych, zarejestro
wany do 05.2002 r, - 2.500 zl. Chocianów, tel. 076/818-4445

TAWRIJA
TAWRIJA LUX, 1963 r.. 1100 ccm, biały, katalizator, - 4.200 zł 
lub zamienię na Poloneza Trocka. Sokolniki, tel. 062/784-54-19 
TAWRUA. 1990 r., 1100 ccm. żółty, - 2.500 zł lub zamienię. 
Tomaszów Bolesławiecki, tel. 076/818-02-19

TO YO TA
TOYOTA AVENSIS, 1998 r., 29 tys. km. 1600 ccm. 16V, jasno
zielony metalic, sedan, 2 poduszki powietrzne, aluminiowe fel
gi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, blokada skrzyni bie
gów, centralny zamek, serwisowany, • 37.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-26-30 po godz. 17
O  TOYOTA AVENSIS, 1999 r., 1600 ccm, czarny me

talic, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany,
I właściciel, wspomaganie kier., ABS, 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek, alarm, immobilizer, el. 
otw. szyby, welurowa tapicerka, stan idealny, *
34.900 zł. „AUTO -PLUS” , W ałbrzych, tel. 
074/666*60*50,0601/85-15-55 01030601

TOYOTA CAMRY KOMBI, 1988 r, 260 tys. km, 2ÓOO ccm, 16V, 
granatowy metalic, wspom. kierownicy, reg. kierownica, el. otw. 
szyby x 4, el. reg. lusterka, spryskiwacze reflektorów, roleta, 
siatka bagażnika, felgi i opony letnie, zimowe, bez wypadku, 
stan idealny, • 10.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/872-79-76

wu-.-24.500 zt lub zamieniana inny w cenie do 15.000.zl. Lu
bin. tel. 076/846-76-02,0605/69*96-37 . "  i
O  TOYOTA CARINA II,; 1992/96 'r.,c ie  mitozie lony, 

stan idealny, klimatyzacja, ef. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, nowe opony, pełne wyposażenie, ga
rażowany, centr. zamek, -16.000 zł. Wrocław, tel. 
071/342-33-39 po godz. 18,- 0603/86-25-05 
02024981

TOYOTA CARINA E. 1993 /..J600 ccm, 105 tys. km, biała, ser
wisowana, stan bdb, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 0501/46B-60110- 
YOTA CARINA E, 1993 r., 195 tys. km, 1600 ccmr16V, kolor 
grafitowy metalic, stan b. dobry, oszczędny, 61/100 km, wspo
maganie kier., alarm + centr. zamek, • 18:900 zł lub zamienię 
na TD, do 10.000 zł. Wrocław, tel, J72i-19-97,0601/75-15-35 
TOYOTA CARINA E, 1994 l,  130 tys. km, 2000 ccm, GLi, nie
bieski metalic, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, wspomaga
nie, alarm * pilot, I rej. 95 r., atrakc. wygląd, - 25.500 zł. Zawiść, 
gm. Pokój, woj. opolskie, tel. 0603/16-88-52 
TOYOTA CARINA E, 1995 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
perłowoczamy, ABS, wspomaganie kier., 5-<Jrzwiowy, el. dodat
ki, welurowa tapicerka, centr. zamek * pilot, bez wypadku, ku
piony w salonie w Polsce, • 26.000 zł. Legnica, tel. 
0601/05-59-00
TOYOTA CARINA E, 1995 r., 60 tys. km, 1600 ccm, perłowo- 
granatowy, oclony w całości, I właściciel w Polsce i Niemczech, 
pełna el., centralny zamek, cała poduszka, immobilizer, ekono- 
mizer, webasto, zadbany, garażowany • 26.000 zł. Świdnica, 
tel. 0607/36-73-93
O  TOYOTA CARINA, 1995 r., 1600 ccm, 16V, szary 

metalic, kupiony w salonie w Polsce, serwisowa
ny, I właściciel, wspomaganie kier., centr. zamek, 
el. otw. szyby, ABS, welurowa tapicerka, stan ide
alny, • 23.900 zł. „AUTO-PLUS”, Wałbrzych, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15*55 01030471

TOYOTA CARINA E, 1995 r., 144 tys. km, 2000 ccm. diesel, 
zielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
alarm, pełne wyposażenie oprócz skóry, nowe amortyzatory, - 
26.555 zł. Wrocław, tel. 0601/7049-98 
TOYOTA CARINA E, 1997 r.. 96 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
wszystkie el. dodatki, alum. felgi, halogeny, RO, welurowa tapi
cerka, reg. kierownica, centr. zamek, alarm, garażowany, •
37.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-28-67, 0601/83-91-73 
TOYOTA CELICA, 1987 r., 2000 ccm, 16V, czerwony, pełne wy
posażenie el., atrakc. wygląd, - 8.000 zł. Legnica, tel. 
0503/09-95-82 v
TOYOTA CELICA CABRIO, 1989 r., 140 tys. km. 2000 ccm, 
Twin Cam el. reg. lusterka, el. otw. szyby, fotele, centr. zamek, 
alarm + pilot, alum. felgi, skórzana kierownica, RO, lotka Su- 
pra, - 17.000 zł lub zamiana na inny. Wałbrzych, tel. 
074/880-50*75
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, 1991 r., 1600 ccm, STi, czerwony, alum. fel
gi, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ekonomiczny, 
atrakc. wygląd, • 16.000 zł. Legnica, tel. 076/854-97-59 
TOYOTA CELICA GTI, 1991 r., 100 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
czarny, pełne wyposażenie, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, stan 
idealny, - 21.000 zł. Złotoryja, tel. 076/87841-94,0605/53-18-09 
TOYOTA CELICA, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, RO, dużo 
dodatków, zadbany, • 22.000 zł. Sieroszowice, tel. 
076/831-10-25
O  TOYOTA CELICA, 1996 r. sprowadzony w cało

ści, stan idealny, atrakcyjny wygląd, pełne wy* 
posażenie elektr., alarm, alum. felgi, RM Kenwo* 
od + 6 głośników, przyciemnione szyby, komplet 
opon zimowych, halogeny, • 39.000 zł. Wrocław, 
tel. 0602/29*66*63 02022241

TOYOTA COROLLA SEDAN, 1983 r., 170 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, czerwony, stan dobry, • 3.200 zf. Złotoryja, tel. 
076/878-35-39
TOYOTA COROLLA, 1984/85 r., 174 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, beżowy metalic, 5-biegowy, reg. kierownica, RM, weluro
wa tapicerka, sprowadzony w całości, I właściciel, stan techn. 
b. dobry, * 5.900 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31, 
0604/36-35-85
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1986 r, 126 tys. km. 1800 ccm, 
diesel, biały, - 7.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0502/2941-20 
TOYOTA COROLLA. 1986 r., 253 tys, km, 1800 ccm, diesel, 
srebrny, kupiony w Polsce w Pewexie, III właściciel, kpi. doku
mentacja, stan silnika b. dobry, nowy akumulator, zadbany, -
6.400 zł. Wrocław, tel. 0605/85-35-14 
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 190 tys. kmi 1900 ccm, diesel, 
beżowy metalic, po wymianie paska rozrządu, nowy akumula
tor (gwarancja), kupiony w salonie, stan dobry, - 7.000 zl. Le
gnica. tel. 076/852-24-77
TOYOTA COROLLA. 1987 r„ 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, RO, po przeglądzie, 5-biegowy, po wy
mianie filtrów, oleju, pasków, kierowca niepalący, zadbany, ga
rażowany, stan b. dobry, - 7.900 zł. Rzepin, tel. 068/341 -40-14, 
0602/29-33-24
TOYOTA COROLLA, 1987/88 r., 143 tys. km. 1800 ccm, diesel, 
błękitny metalic; stan b. dobry, kupiony w kraju, I właściciel.
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JAPOŃSKICH
• filtry oleju, powietrza, paliwa
• świece iskrowe DENSO
• klocki, szczęki hamulcowe
• paski rozrządu, klinowe
• napinacze, rolki
• części silnikowe, końcówki wtrysku
• elementy układu kierowniczego 

i zawieszenia
• amortyzatory Kayaba
• pióra wycieraczek
• inne części...

MADE IN JAPAN
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Wrocław, ul. Lwowska 20 
pon.- pt. 0.00-17.00, sob. 9.00-13.00 

tel. 071/332-51-12 
_________ 0601/ 79 29 97 OP991513

12V, szary metalic. szyberdach, 2 kpi. opon, RM z RDS, nowy 
akumulator (gwarancja), hak, przegląd do 04.2002 r. • 11.200 
zł. Opole, tel. 077/454-79-07
TOYOTA COROLLA. 1991 r., 97 tys. km, 1300 ccm, 12V, czar
ny, 3-drzwiowy,-5-biegowy, serwisowany, właściciel niepalący, 
dzielona tylna kanapa, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 0502/31-64-28 
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. Wrocław, tel. 071/357-15-65 
TOYOTA COROLLA, 1992 r„ 1400 ccm. grafitowy metalic, ABS, 
wspomaganie, nowy model, • 14.600 zł (możliwe raty przez ko
mis). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
O  TOYOTA COROLLA, 1992 r., 1400 ccm, 16V, czer

wony, nowy model, kupiony w salonie w Polsce, 
. I właściciel, serwisowany, alarm, Mul-T-Lock, 

centr. zamek, RM stereo, stan idealny, - 15.900 
zł. „AUTO-PLUS”, Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01030531

TOYOTA COROLLA, 1992 r.. 150 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
czerwony, wspomaganie, reg. kierownica, eł. reg. reflektory, hak, 
dzielona kanapa, - 12.800 zł. Ścinawa, woj. legnickie, tel. 
0607/45-51-17
TOYOTA COROLLA XLI. 1993 r„ 1400 ccm. zielony metalic, 
automatic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., 
e l reg. reflektory, RM, 17.500 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/733-65-62 wieczorem
TOYOTA COROLLA XLI, SEDAN, 1994 r., 140 tys. km, 1300 
ccm, 16V, srebrny metalic, serwisowany, alarm + pilot, ekono- 
mizer, immobilizer, RO', nowy akumulator, garażowany, atrakc. 
wygląd, zadbany, - 20.000 zł lub zamienię na Toyotę Corollę 
Avensis, po 98 r., z dopL Wałbrzych, tel. 074/841-63-13 po 
godz. 18,0602/17-60-52
TOYOTA COROLLA. 1995 r.. 78 tys. W  1400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, alarm, centr. zamek, • 20.000 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/722-06-19
TOYOTA COROLLA. 1996 r„ 89 tys. km. 1400 ccm, 16V, perfo- 
wogranatowy metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, centr. 
zamek, alarm, immobilizer, RM, serwisowany, garażowany, stan 
idealny, - 21.500 zl. Kłodzko, tel. 074/647-2846 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1997 r.. 57 tys. km, 1400 ccm, 
16V, benzyna, zielony metalic, automatic, ABS. wspomaganie 
kier., nowy model, 2 poduszki powietrzne, pełne wyposażenie 
el, • 33.000 zł lub zamienię na inny samochód (dostawczy, oso* 
bowy). Opole. tel. 0606/11-35-10 
TOYOTA COROLLA, 1998 r., 56 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
malinowy, kupiony w salonie, książka serwisowa, ABS, 2 pod. 
powietrzne, halogeny, spoiler tylnej klapy, wspomaganie kier., 
centr. zamek + alarm + pilot, el. otw. szyby, - 34.500 zl. Brzeg, 
tel. 077/416-50-66,0601/96-34-05 
TOYOTA COROLLA, 1998 r„ 23 tys. km. 1400 cćm. 16V. fiole
towy, wspomaganie, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, centr. 
zamek, zadbany, - 32.500 zł lub zamienię na inny, do 25.000 zi. 
Ostrów Wlkp., teł. 0606/25-80-65 
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1998 r.. 45 tys. km. 1400 ccm. 
czerwony, centr. zamek z pilotem, alarm, immobilizer, RO, el. 
otw. szyby, kupiony w salonie, serwisowany, garażowany, bez 
wypadku, - 29.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-65-86. 
0606/68-06-21
TOYOTA COROLLA, 1998 r.. 30 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, I właściciel, kupiony w salonie, ABS, 2 pod. powietrz
ne, immobilizer, alarm, RM na gwarancji/kpi. opon zimowych 
nowych, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-68-35 
TOYOTA COROLLA, 1998/99 r„ 1400 ccm, koralowy, 2-drzwio
wy, * 24.000 zł. Wrocław, tel. 0600/82-3145 
TOYOTA COROLLA, 1999 r„ 137 tys. km. 1400 ccm. 16V, czer-

TOYOTA TERCEL, 1984 r.. 1300. ccm. benzyna, czerwony.
5-drzwiowy, stan techn.. b. dobry, - 5.000 zł lub.zamienię na 
inny, prod. japońskiej, z dopłatą. Wrocław, tell 071/320*81 -97 
po godz.16

TR ABAN T
TRABANT 601,1982/87 r., 104 tys. km. 600 ccm. 2-suw. żółty, 
stan dobry, dużo części zapasowych m.in. drugi silnik, gaźnik, 
nowa przednią szyba, tylne zawiesz. - 1.200 zl. Jawor, tel. 
076/870-59-76
TRABANT 601,1984 r., 600 ccm, 2-suw, jasnoniebieski, stan 
dobry, - 600 zł. Wrocław, tel. 0602/83-18-16 
TRABANT 601,1984 r.. 600 ccm, zielony, w ciągłej eksploata
cji, zarejestrowany do 12.2001 rl.stan dobry, - 700 zl. Lubin, 
tel. 076/846-9̂ -69 po godz. 20
TRABANT, 1987 r., 600 ccm, 2-suw, • 950 zł. Lubań. tel. 
0605/37-60-35
TRABANT 601,1987 r., 50 tys. km, 595 ccm, żółty, stan dobry, 
ekonomizer, gruba kierownica, pasy bezwładnościowe ♦ czę
ści, zarejestrowany do 12.2001 r, • 1.000 zł. Żary, tel. 
0602/88-02-62
TRABANT 601 S, 1988 r., 36 tys. km, 595 ccm, kość słoniowa, 
gruba kierownica, H4, ekonomizer, zadbany, przegląd do
9.05.2001 r., ubezpieczony, RO, zagłówki, po remoncie układu . 
hamulcowego, • 650 zł. Jedlina Zdrój, tel. 0603/40-23-78 
TRABANT 601,1988 r., 60 tys. km, 600 ccm, beżowy, przegląjJ 
do 03.2002 r., części zamienne, po remoncie kapitalnym silni
ka, sprawny, -1.200 zł. Głuszyca, tel. 074/845-64-22 
TRABANT POLO, 1990 r., 90 tys. km, 1100 ccm, beżowy, halo
geny, RM Pioneer + głośniki, oryg. lakier, przegląd do 04.2002 
r., po wymianie klocków i okładzin hamulcowych, - 4.000 zł. 
Szprotawa, tel. 068/376-5140
TRABANT POLO. 1991 r., 85 tys. km, 1100 ccm, kość słonio
wa, garażowany, stan b. dobry, - 3.900 zł. Wilków Wielki, tel. 
074/837-87-12 '
TRABANT POLO, 1992 r., 78 tys. km, 1043 ccm, kość słonio
wa, stan techn. idealny, I właściciel, garażowany, oryg. lakier, 
nowe opony, silnik Polo, faktura zakupu z polmozbytu, • 4.200 
zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80

VOLVO
VOLVO 244 GL, 1981 r., 170 tys. km, 2100 ccm, benzyna, kolor
• kość słoniowa, hak, alarm, koła zimowe, stan dobry, • 5.500 
zł. Wrocław, tel. 071/784-67-36
VOLVO 340,1985 r., 1600 CGm, diesel, kolor stalowy metalic, 
po remoncie głowicy, po wymianie pierścieni, ekonomiczny, 
zadbane wnętrze, w ciągłej eksploatacji, - 5.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/785-54-51 po godz. 18
VOLVO 340 SEDAN, 1985 r., 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
morski zielony metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, siedzenia pod
grzewane, nowa konsola, • 5.000 zł lub zamiana na telefony 
GSM. Brzeg, tel. 0604/86-22-10 
VOLVO 340 SEDAN, 1986/87 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
srebrny metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, RM, zadbany, garażo
wany, sprowadzony w całości, - 4.400 zl. Nysa, tel. 
077/433-10-62,0604/6843-18
VOLVO 343 DL, 1988 r., 95 tys. km, 1700 ccm, benzyna, czer
wony, inst. gazowa, 5-biegowy, 3-drzwiowy, kupiony w salonie 
w 1991 r., zadbany, • 8.000 zł lub zamienię na większy samo
chód. Kalisz, tel. 062/76643-22 po godz. 16 
VOLVO 440, 1989 r., 1700 ccm, benzyna ABS, centralny za
mek, instalacja gazował • 13.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Świebodzice, tel. 074/854-70-98
VOLVO 440,1990 r., 1700 ccm, ciemnozielony metalic, el. reg. 
reflektory, alum. felgi, welurowa tapicerka, • 9/00 zl. Legnica, 
tel. 0604/05-94-52
VOLVO 440,1990 r., 1700 ccm, benzyna stan idealny, na bia
łych tablicach, • 6.000 zł. Tomaszów Maz., tel. Q44/723-15-81, 
0602/67-83-10
VOLVO 440,1990 r., 50 tys. km, 1700 ccm, czerwony, po re
moncie silnika, inst. gazowa, garażowany, 5-biegowy, 5-drzwio
wy, nie składak, • 8.800 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
0603/79-88-70
VOLVO 440.1.992 r.. 1700 ccm 5-biegowy, 5-drzwiowy, weluro
wa tapicerka, hak, bez wypadku, stan idealny • 2.000 DEM + 
cło lub na gotowo 8.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/385-57-73, 
0601/76-56-97
VOLVO 440,1993 r., 92 tys. km, 1.800 ccm, wtrysk, zielony me
talic, katalizator, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, wspoma
ganie, skóra, - 15.990 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
VOLVO 440,1995 r., 1900 ccm, turbo D, biały, el. reg lusterka, 
el. otw. szyby, stan dobry, - 23.000 zł. Chojnów, tel. 
0602/10*02-36
VOLVO 460,1993 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, ABS.SRS 
kierowcy, reg. kierownica, szyberdach, wszystkie el. dodatki, 
centr. zamek, alarm, alum. felgi, zadbany, garażowany, kpi. opon 
zimowych, -13.800 zł. Bolesławiec, tel. 0601/24-07-93 
VOLVO 460,1995 r., 109 tys. km, 1900 ccm, turbo D. bordowy, 
immobilizer, centralny zamek, el. reguł, lusterka, szyberdach, 
alarm, oznakowany, RM z CD, poduszka pow., ABS, wspoma
ganie kier., skórzane wnętrze, nowe amortyzatory, pełna doku-

VOLVO V40,1997 r„ 90 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor wiśniowy 
metalic, klimatyzacja, ABS, 3 pod. powietrzne, tempomat. im
mobilizer, RO Blaupunkt + panel, centr. zamek + pilot, el otw. 
szyby i lusterka boczne, wspomaganie .kier., welurowa tapicer- 
ka, foleta bagażnika, • 53.000 zi. Gósiyń, lei. 065/572-09-14. 
0604/05-85-56
VOLVO V40, 1998 r., 87 tys. km, t900 ccm, turbo. D, Srebrny 
metalic, centr. zamek, immobilizer, ABS, 3 poduszki pow., kli
matyzacja, • 51.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/337-07-78 
VOLVO V40 T4,1998 r., 23 tys. km, 1900 ccm, turbo, 200 KM; 
czarny metalic, obniżony, I właściciel, pełne wyposażenie, -’
59.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0602/80-01 -02 
VOLVO V70 KOMBI, 1999 r., 43 tys. km, 2500 ccm, TDI, grafi
towy metalic, 4 pod. powietrzne, serwo, klimatyzacja, pełna elek
tryka, w Polsce od br., alarm, immobilizer, I właściciel, udokum. 
pochodzenie, - 74.000 zl. Wrocław, tel. 0502/30-11-33

vw
0  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, 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, tel. 
071/353*26*37,0601/70*67*46 01029821

VW BORA KOMBI, 1999 r., 48 tys. km, 1900 ccm, TDi, perto- 
woczarny metalic, I właściciel, w kraju od 6 mies.y, książka ser
wisowa, ABS, EDS, alum. felgi, podgrzewane fotele, klimatro
nic, 4 pod. powietrzne, 6-biegowy, RO + CD, -65.000 zl. Świd
nica, tel. 074/850-99-25
VW BORA, 1999 r., 22 tys. km, 1600 ccm, zielony, stan idealny,
1 właściciel, kupiony u dilera, garażowany, bez wypadku, -
48.000 zł. Wrocław, tell 071/372-62-59
VW BORA, 1999 r., 38 tys. km, 2000 ccm, 115 KM, srebrny 
metalic, 4 poduszki powietrzne, komputer, klimatyzacja, ABS, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, okleina drewniana, alum. felgi, 
centr. zamek + pilot, radioodtwarzacz, zestaw głośno mówiący 
*Nokia’, - 48.500 zł. Kalisz, tel. 062/767-10-68 po godz. 15, 
0602/22-94-27
VW BORA, 1999/00 r., 25 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, wspomaganie, alarm, 
blokada skrzyni biegów, centr. zamek, kupiony w salonie, -
47.500 zł. Żary, tel. 0600/34-34-76 
VW BORA, 2000 r., 12 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor wiśniowy 
metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, centr. zamek + pilot, 
alarm, reg. kierownica, wyświetlacz komputera, autom, przy
ciemnianie lusterka wstecznego • 61.000 zl, w rozliczeniu VW 
Golf III TDi. Kłodzko, tel. 074/811 -24-83 
VW CORRADO G-60, 1989 r„ 149 tys. km. 1800 ccm, ciemny 
metalic, pełne wyposażenie elektryczne, komputer, szyberdach, 
el. reg. spoiler, alum. felgi gwiazdy, ciemne szyby i klosze, -
15.400 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-42-85, 
0501/60-77-39
VW CORRADO, 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy, stan dobry, alum. felgi gwiazdy, obniżony w Niem
czech, ładny wygląd, sportowy ukł. wydechowy, ABS, el. otw. 
szyby, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, -13.000 
zł. Legnica, tel. 076/87742-12.0600/85-39-50 
VW CORRADO G-60,1989 r.. 60 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, wszystkie el. dodatki, alarm, katalizator, klimatyza
cja, alum. felgi, po lakierowaniu, szeroki zderzak, - 16.000 zł 
lub zamienię na busa. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/861-18-44 
wieczorem, 0604/25-62-98
VW CORRADO G-60,1989/90 r., 137 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
malinowy metalic, ABS, alarm, aluminiowe felgi, el. reguł, lu
sterka, centralny zamek, el. otwierany szyberdach, el. spoiler, 
komputer, wspomaganie kier., sportowe dodatki, zadbany, ser
wisowany • 16.600 zł, zamienię na VW Golfa II. Audi albo inny. 
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. 0605/63-5645 
VW CORRADO, 1990 r., 1800 ccm. G60. czarny, el. otw. szyby,, 
el. reg. lusterka i spoiler na tylnej klapie, alum. felgi, klimatyza
cja, ciemne szyby, • 18.100 zł lub zamienię ha inny. Lwówek 
Śląski, tel. 0604/93-8249
VW CORRADO G-60,1990 r„ 125 tys. km, 1800 ccm. turbo E. 
perłowoczamy metalic, wersja Karmann, ABS, czarna skóra, 
el. regulowane i podgrzewane fotele Rocaro, el. otw. szyby i 
szyberdach, el. reg. lusterka, obniżony, utwardzony, alum. fel
gi, sportowy ukł. wydechowy, ciemne tylne szyby i światła, spo
iler na tylnej klapie, atrakc. wyg, - 14.900 zl. Wałbrzych, tel. 
074/847-31-74,0501/44-98-61
VW CORRADO, 1990 r., 140 tys. km. 1800 ccm. turbo, 200 PS, 
ciemnografitowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, el reg. lu
sterka, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, ABS, spoiler na kla
pie, wspomaganie, atrakc. wygląd, - 18.500.zl. Wrocław, tel. 
071/34341-17,0605/62-5547
VW CORRADO, 1991 r„ 117 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ciem
ny metalic, ABS, alarm, alum. felgi 15", pełna elektryka, centr. 
zamek, - 20.000 zl. Ziębice, tel. 0608/25-0640 ?
O  VW CORRADO, 1992 r., VR6 ,193 KM, granatowy 

metalic, centr. zamek, wspomaganie, felgi 16" 
Borbet, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyber*

TOYOTA - SERWIS AUT JAPOŃSKICH iWROCŁAW, ul. OKOLNA10, tel. 341-50-79, 0501 465-601,

TOYOTA CAMRY GLI, KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, 16, kolor grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, katali
zator, 5-biegowy, relingi dachowe, roleta, welurowa tapicerka, 
el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, ekonomizer, radio, 
atrakc. wygląd, zadbany, kpi. dokumentacja, stan techn. b. do
bry, - 11.500 zl lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-73-19, 
0602/22-73-24
TOYOTA CAMRY, 1995 r„ 238 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
ciemnozielony, pełne wyposażenie, klimatyzacja, stan b. do
bry, • 35.900 zi (możliwe raty lub zamiana na tańszy). Trzebni
ca, tel. 071/312-62-80 po godz. 15,071/312-5341 
TOYOTA CAMRY, 1995 r., 120 tys. km. 2200 ccm. benzyna, 
kolor perłowy metalic, ABS, klimatyzacja, pełna elektryka, tem
pomat, centr. zamek, alarm, poduszka pow., wspomaganie i 
regulacja kierownicy, RO, stan b. dobry, • 33.500 zl. Czamy 
Bór, tel. 074/845-03-63
TOYOTA CARINA II, 1986 r„ 218 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czerwony metalic, kupiony w salonie, nowy układ wydechowy, 
nowe opony, wspomaganie, nowy akumulator, - 7.900 zl. Bogu
szów-Gorce, tel. 0601/75-59-75 
TOYOTA CARINA II, 1988 r., 198 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały metalic, 5-biegowy, wspomaganie, nowe opony i akumu
lator, garażowany, właściciel niepalący, • 7.000 zl lub zamienię 
na ciągnik Ursus C-360 3P. Oława, tel. 071/3014642 
TOYOTA CARINA II KOMBI. 1988 r., 145 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, 16V, srebrny metalic, alarm, centr. zamek, wspoma
ganie, immobilizer, ekonomizer, relingi dachowe, dodatkowe 
światło .stop', hak, panel Kenwood, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, - 8.900 zł. Opole, tel. 0600/15-8941 
TOYOTA CARINA II, 1990 r., 203 tys. km, 1600 ccm, 16V, szary 
metalic, wspomaganie kier., 5-biegowy, el. reg. reflektory, nowe 
amortyzatory, ekonomizer, zadbany, stan dobry, * 9.500 zł. Żary, 
tel. 068/374-97-24 po godz.17
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-drzwiowy. - 9.000 
zl. Żary, tel. 068/470-54-13.0608/58-19-72 
TOYOTA CARINA, 1991 r., 2000 ccm, diesel, szary, hak, wspo
maganie, • 12.500 zł. Wrocław, tel. 071/367-0041 
TOYOTA CARINA II, GLI, 1991 r.. 2000 ccm. bordowy metalic. 
welurowa tapicerka, 4-drzwiowy, skórzana kierownica, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek, hak, RM, -
14.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-34-09,0604/81-36-85 
TOYOTA CARINA E, 1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm. bordowy 
metalic, klimatyzacja, ABS, inst. gazowa, welurowa tapicerka, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, poduszka powietrz* 
na, nowe amortyzatory i sprzęgło, właściciel niepalący, 5-drzwio-

bez wypadku, zadbany, garażowany, - 7.900 zl. Lubiąż, tel. 
071/389-75-97,0603/59-73-81
TOYOTA COROLLA XI, 1988 r., 195 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
szary metalic, pokrowce, stan dobry, kpi. dokumentacja, hak, 
dodatkowe światło .stop* w spoilerze, RO ♦ dużo części zapa
sowych, -10.500 zł. Bolków, tel. 075/74146-78,0607/51-35-20 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, diesel, srebr
ny metalic, stan dobry, • 9.900 zł. Legnica, tel. 076/866-16-60, 
0604/5141-74
TOYOTA COROLLA, 1988/89 r., 170 tys. km. 1800 ccm, diesel, 
srebrny metalic, sedan, 4-drzwiowy, z salonu, stan b. dobry, •
9.400 zl. Zielona Góra. tel. 068/327-59-32 
TOYOTA COROLLA, 1989 r.. 1600 ccm. 16V, czerwony, szy
berdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspo
maganie, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oznakowany, - 7.200 zł. Wro
cław, tel. 0502/31-64-28
TOYOTA COROLLA, 1989 r„ 158 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, serwisowany, nowe opony, nowy układ wyde
chowy. stan techn. b. dobry, • 9.800 zł. Wałbrzych, teł. 
074/844-22-33
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 158 tys. km, 1300 ccm. benzyna. 
12V, srebrny metalic, liftback, obniżony, ospoilerowany, atrakc. 
wygląd, • 11.000 zł lub zamienięna tańszy albo Toyotę Carinę 
E, diesla, doplącę, Wałbrzych, tel. 074/666-28-22, 
0607/56-22-82
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1990 r.. 240 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, biały, stan b. dobry, RO i 4 głośniki, udokum. pochodze
nie, bez wypadku, konserwacja, zabezpieczenie, 2 opony zi
mowe z felgami, • 12.000 zł. Chojnów, tel. 0606/43-28-03 
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 122 tys. km, 1300 ccm, 75 KM 
alarm, szyberdach, hak holowniczy, komplet opon zimowych, -
14.000 zł. Gliwice, tel. 032/234-93-60 
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 185 tys. km, 1600ccm, 16V, srebr
ny metalic, 110 KM, 5-drzwiowy, el. szyberdach, alarm, immo
bilizer, el. reguł, lusterka, zadbany, • 11.500 zł. Wrocław, tel. 
071/347-1241,071/344-34-76
TOYOTA COROLLA, 1990/91 r., 1800 ccm, diesel kupiony w 
salonie, - 15.000 zł. Twardogóra, tel. 0606/12-30-25 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1991 r., 1300 ccm, wtrysk, grafi
towy metalic, 4-drzwiowy, stan b. dobry, 5-biegowy, katalizator, 
zadbany, • 9.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
szary metalic, immobilizer, radio z RDS i panel, 5-drzwiowy, 
wersja HB, zadbane wnętrze, stan lakieru idealny, stan techn. 
b. dobry, • 12.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-19-26 
TOYOTA COROLLA KOMBI. 1991 r.. 169 tys. km. 1300 ccm,

wony, serwisowany, na gwarancji do 160 tys. km, wspomaga
nie, poduszka pow., alarm, RO, immobilizer, spoiler, stan b. 
dobry, - 29.900 zl. Wrocław, tel. 071/314-98-71,0609/16-67-76 
TOYOTA COROLLA, 2000 r., 14 tys. km, 1400 ccm. 16V, gra
natowy metalic, hatchback, kpi. dokumentacja, kupiony w salo
nie, ABS, alarm, centralny zamek, el. reg. lusterka, wspom. kie
rownicy, najnowszy model silnika (VT) i nadwozia, RM, - 38.000 
zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/849-14-33 - 
O  TOYOTA PICNIC, 1999 r„ 37 tys. km, niebieski 

metalic, inst. gazowa, ABS, centralny zamek + pi
lot, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, hak, 
kpi. opon zimowych Kleberg (nowych), * 52.000 
z ł . ., tel. 061/442*40*39 03002841

TOYOTA PREV1A, 1991 r., 178 tys. km, 2400 ccm, srebrny me
talic, zarejestrowany jako ciężarowy, bogate wyposażenie, •
25.600 zl. Rawicz, tel. 065/545-17-22, 0604/8843-17 
TOYOTA STARLET, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, kolor grafito
wy, na białych tablicach - 1.100 DEM. Legnica, tel. 
0603/53-2642
TOYOTA STARLET, 1989/90 r., 118 tys. km, 1000 ccm, grana
towy metalic, sprowadzony w 1997 r;, kpi. dokumentacja, gara
żowany, RM, dzielona kanapa, tylne szyby uchylne, nowe opo
ny, bez zapachu nikotyny, ekonomiczny, stan idealny, - 8.900 zl 
lub zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78, 0601/67-73-07 
TOYOTA STARLET, 1991 r., 98 tys. km. 1000 ccm. benzyna, 
12V, czerwony, 3-drzwiowyl kpi. dokumentacja, RO, alarm, -
10.000 zł. Wrocław. ,tel. 071/366-11 -24.0604/47-00-69 
TOYOTA STARLET. 1996 r„ 49 tys. km, 1332 ccm. 16V, czer
wony, 3-drzwiowy, wspomaganie, poduszka pow., RO, garażo
wany, -19.700 zł. Ostrzeszów, tel. 0600/53-93-54 
TOYOTA SUPRA, 1992 r., 150 tys. km, 3000 ccm, turbo, Twim 
Cam, czerwony, automatic, dach Targa, klimatyzacja, ABS, ser
wo, centr. zamek, el. otw. szyby, fotele skórzane, alum. felgi, 
alarm, bez wypadku, I właściciel, zadbany, atrakcyjny wygląd, •
21.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
TOYOTA SUPRA. 1994/95 r.. 85 tys. km, 3000 ccm. turbo, gra
natowy metalic, automatic, klimatyzacja, skórzana tapicerka, 
dach Targa, wszystkie el. dodatki, alarm, bez wypadku. - 61.000 
zł lub zamienię na Mercedesa Vito, w cenie do 40.000 zl. Wał
brzych, teł. 0602/71-63-78
TOYOTA SUPRA, 1995 r.. 155 tys. km, 3000 ccm, 24V Twin 
Turbo, skóra, klimatyzacja, pełna elektryka, ściągany dach, 
webasto, 2 poduszki, sprowadzony w całości, stan idealny, -
68.000 zł. Wrocław, tel. 0502/19-12-84
TOYOTA TERCEL. 1981 r„ 1219 ccm, brązowy, stan ogólny 
dobry, po remoncie zawieszenia i uszczelnieniu silnika, ekono
miczny, - 1.300 zl. Wrocław, tel. 338-2140,0503/65-69-77

mentacja, garażowany, opony zimowe, - 25.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/6464041
VOLVO 740 GLE, 1984 r., 2300 ccm, benzyna, brązowy meta
lic, automatic, techn. sprawny, zarejestrowany, opłacony, szy
berdach, podgrzewane fotele, tylna szyba ogrzewana, hak, -
5.600 zl lub zamienię na przyczepę kempingową, 2-pokojową. 
Poznań, tel. 0602/66-23-75
VOLVO 740, 1989 r. żółte tablice, - 10.000 zi. Wrocław, tel.

. 071/321.52-77,0603/29-93-37 
VOLVO 740, 1990 r., 200 tys. km, 2400 ccm, TD, granatowy 
metalic, model przejściowy, przód od modelu 940, stan b. do
bry, - 14-700 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0601/29-00-10 
VOLVO 850,1993 r., 2500 ccm, benzyna, wtrysk, zielony meta
lic, kpi. dokumentacja, serwisowany, nowe opony, nowy aku
mulator, bez wypadku, stan idealny, - 25.500 zł. Grodków, tel. 
077/415-50-85,0602/31-0745
VOLVO 850. 1994 r., 169 tys. km. 2500 ccm. DOHC. ciemno
zielony, ABS, poduszka pow., centr. zamek, immobilizer, el. oty ■ 
szyby, el. reg. (usterka (podgrzewane), klimatyzacja, podgrze
wane fotele, alum. felgi, zadbany, - 37.000 zl. Wrocław, tek 
071/322-31-31,0605/32-70-76
VOLVO 850, 1994 r„ 2500 ccm, 20 V, ciemnozielony metalic, 
pełne wyposażenie, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, -
37.000 zł, Wrocław, tel. 0607/81-23-78 
VOLVO 850,1994 r.. 115 tys. km, 2000 ccm, 20V, zielony meta
lic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, poduszka pow., 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, radio, zadbany, • 29.000 
zł. Wrocław, tel. 348-74-08,0604/47-50-66 
VOLVO 850 KOMBI, 1995 r., 106 tys. łun. 2000 ccm, DOHC, 
granatowy, ABS, szyberdach, wspomaganie, radio, centr. za
mek, alarm, poduszki pow, - 41.900 zł lub zamienię. Legnica, 
tel 4 076/866-16-60,0604/5141-74 
VOLVO 850 KOMBI, 1995 r., 2500 ccm, granatowy, 4 pod. po
wietrzne, ABS, serwo, pełna elektryka, szyberdach, centr. za
mek, alarm + pilot, immobilizer, halogeny, relingi, RO Sony i 
kompakt CDx 10,6 głośników, garażowany, - 41.500 zi lub raty. 
Wrocław, tel. 071/372-75-61
VOLVO 940 GLE. 1991 r„ 186 tys. km. 2000 ccm, TDi, biały, 
inst. gazowa, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, 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 940,1993 r., 170 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic, 
ABS, klimatyzacja, elektr. podgrz. fotele, • 26:500 zl. Bielawa, 
tel. 0609/2449-83
VOLVO S70,1997 r.. 58 tys. km, 2500 ccm, turbo D automatic, 
skóra, alum. felgi, klimatronik, z salonu, - 95.000 zł. Warszawa, 
tel. 0601/35-6040

dach, spoiler, komputer, pełne wyposażenie, 
wnętrze nowego typu, zadbany, RM Sony + CD, 
10 głośników Axton, po przeglądzie, wymianie 
oleju, nowe opony, amortyzatory tarczę, klocki, 
końcówki drążków, gumowe tuleje, stan. idealny 
• 23.000 zł, Kostomłoty, tel. 0607/63*35^28 
01030781

VW CORRADO, 1992 r.. 140 tys. km, 2000 ccm, ciemnografito
wy metalic, stan b. dobry, alum. felgi, alarm; ABS, el. otw. szy
by i szyberdach, el. reg. lusterka, wspomaganie, sprowadzony 
w całości, - 20.000 zł. Bolesławiec, tel. 0604/91 -92-27 
VW CORRADO. 1992 /., 143 tys. km, 2000 ccm. DOHC, 16V. 
kolor pertowofioletowy, ABS, pełna elektryka, szyberdach, spor
towe wyposażenie, alum. felgi, opony 215/45/15,atrakcyjny wy
gląd. zadbany. - 22.000 zł. Wołów, teł.071/389-29-84 
VW GARBUS, 1967 r.. 1300 ccm, żółty, .na chodzie1, do re
montu, pełna dokumentacja,.- 2.500 zł lub zamienię na Fiata 
126p, inne propozycje, Koźmin Wlkp., tel. 062/721 -31 -96 
VW GARBUS 1300,1970 r., 1200 ccm, ciemnoczerwony, * czę
ści: skrzynia biegów, szyby, błotniki i inne, - 2.300 zł. Opole, tel. 
077/454-72-11.0604/16-81-13
VW GARBUS, 1972 r., 1303 ccm, niebieski metalic, szyba pa
noramiczna, lotnicze fotele, poszerzony, • 4.500 zl. Kędzierzyn 
Koźle. teł. 0605/76-23-80
VW GARBUS, 1972 r., 1300 ccm pełna dokumentacja, -1.200 
zł. Poznań, tel. 061/437-95-78. 0606/20-09-73 
VW GARBUS, 1972 r., 70 tys. km, 1300 ccm, boxer, pomarań
czowy, panoramiczna szyba, kolumny McPhersona, hamulce 
tarczowe z przodu, nowy silnik w b. dobrym stanie, nowe re
flektory i progi, kpi. zimowych opon, -4.100 zł. Sobótka, tel. 
0601/17-92-54
VW GARBUS, 1972 r., 1300 ćcm, złoty, radio, zadbany, stan b. 
dobry, - 5.200 zł lub zamienię na inny. Wołów, tel. 071/38948-06 
VW GARBUS 1303,1973 r., 1200 ccm, morski metalic, garażo
wany, w ciągłej eksploatacji, stan silnika b. dobry, wartość wy
ceniona na 8.000 zł, - 5.500 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 
0603/2841-39
VW GARBUS, 1979 r., 1600 ccm, zloty metalic. po remoncie 
kapitalnym silnika, nowy tłumik, stan b. dobry, atrakc wygląd, 
drewniane progi, - 5.900 zl. Lubin, tel. 0502/16-16-86 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG0176 www.autogielda.com.pl)
VW GARBUS. 1979 r., 1200 ccm, czamy, po remoncie kapitał- 
j»ym. nowe wnętrze, stan idealny, • 10.500 zł. Wrocław, teł. 
071/325-95-69,0502/87-34-87
VW GOLF GTI, 1977 r., 60 tys. km, 1600 ccm, szary,-szyber
dach, 4 lampy z przodu, alum. felgi, hak, przyciemniane szyby,
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atrakc. wygląd, po remoncie nadwozia w 2000 r., stan dobry, •
3.300 zl. Dziećmorowice, tel. 074/885*01-61 
VW GOLF. 1977 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwiowy, 
szyberdach - 2.500 zl lub zamienię na Mercedesa 123 D może 
być do remontu, w tej cenie. Środa Śląska, tel. 0605/39-98-87 
VW GOLF 1,1978 r., 1500 ccm, diesel, szary metalic, 5-drzwio
wy, 4-biegowy, alum. felgi, szyberdach, po remoncie blacharki, 
stan dobry, • 3.300 zl. Poniec, woj. leszczyńskie, tel. 
0605/57-36-87
VW GOLF, 1978 r., szary metalic, kupiony z urzędu celnego, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, • 3.900 zł. Prusinowice, gm. 
Pakosławice, tel. 077/435-60-45,0608/14-88-14 

. VW GOLF, 1978 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 4-drzwiowy,
5-biegowy, szerokie tylne lampy, nowy akumulator (na gwaran
cji), nowy ukl. wydechowy, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, •
3.500 zł. Szalejów Górny, tel. 074/868-71-12 
VW GOLF GTI, 1978 r., 1800 ccm, fioletowy, model przejścio
wy, obniżony, ciemne szyby, radioodtwarzacz Panasonic, alu
miniowe felgi, czarne wnętrze, spoiler tylny, stan silnika b. do
bry, dodatkowe zegary, - 2.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-76-89 
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, diesel, srebmy, po remoncie sil
nika, stan b. dobry, nowy przegląd, • 3.800 zł. Oława, tel. 
071/313-86-76
VW GOLF I GTE, 1979 r., 1600 ccm, srebrny metalic, po re
moncie i malowaniu 02.2001 r., brak rozrusznika i chłodnicy, 
zarejestrowany na 1100 ccm, • 1.700 zł lub zamienię na Opla 
Kadetta z 1978 r., Fiata 126p. Bystrzyca'Kłodzka, tel. 
0607/81-18-17
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, diesel, beżowy, po remoncie sil
nika, stan blacharki dobry, RO + głośniki, dodatkowo 4 opony 
zimowe, • 4.000 zł. Lubsza, woj. opolskie, tel. 0603/87-32-43 
VW GOLF. 1979 r., 1100 ccm, biały, garażowany, ospoilerowa
ny, podwójne lampy z przodu, szerokie z tyłu, zderzaki w kolo
rze nadwozia, zarejestrowany, techn. sprawny, zadbany, stan 
b. dobry, - 2.300 zl. Miękinia, tel 071/317-83-02,0603/59-52-41 
VW GOLF 1,1979 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 4-drzwiowy, 
hak, stan b. dobry, - 3.500 zł lub zamienię. Mojesz, woj. jelenio
górskie, tel. 0502/67-28-28
VW GOLF, 1979 r., 22 tys. km, 1439 ccm, benzyna, ciemnowi- 
śniowy, stan b. dobry, 3-drzwiowy, hak, nowy układ hamulcowy 
i kierowniczy, sportowa kierownica, w ciągłej eksploatacji, -
I.900 zł. Sobota, gm. Lwówek Śląski, tel. 075/784-21-22
VW GOLF 1,1979 r., 220 tys. km, 1500 ccm, czerwony, kołpaki, 
nowy akumulator, stan techn. dobry, - 2.500 zł. Wałbrzych, tel.

. 074/843-48-55,0605/72-38-21" ■
VW GOLF, 1979 r., 1600 ccm, diesel, seledynowy, silnik Golfa
II, po remoncie blacharki, po lakierowaniu, lampy tylne szero
kie, RO, nowa podsufitka, • 5.000 zł. Zdzieszowice, tel. 
0602/67-71-55
VW GOLF 1,1979 r., 147 tys. km, 1500 ccm, diesel, czerwony, 
stan dobry, hak, zużycie 4.81/100 km, + przyczepka bagażowa,
• 2.800 zł. Żagań, teł. 068/377-63-32
VW GOLF GTI, 1979/80 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, ku
bełkowe fotele Shell, kierownica Sparco, tłumik sportowy, klat
ka sportowa, aluminiowe felgi 15*, sportowe zawieszenie, tylne 
szerokie lampy, atrakcyjny wygląd, • 4.400 zł. Henryków, tel. 
074/810-52-55
VW GOLF 1,1979/80 r., 170 tys. km, 1100 ccm, czerwony, stan 
dobry, zadbany, pasy bezwl., RM, pokrowce, • 2.300 zł. Jelenia 
Góra. tel. 0601/94-63-77 po godz. 15 
VW GOLF 1,1979/91 r., 150 tys. km. 1100 ccm, niebieski, po 
remoncie blacharki i malowaniu, szerokie zderzaki, alum. felgi, 
nowe zawieszenie, przeguby, pasek rozrządu, pompa paliwa, 
sportowy ukł. wydechowy, stan b. dobry, • 2.300 zł lub zamienię 
na Fiata 126p, po 1990 r. Olszyny 69, tel. 075/742-27-64 
VW GOLF 1,1980 r., 231 tys. km, 1500 ccm, diesel, bordowy,
4-drzwiowy, RO, nowe opony i amortyzatory, - 4.500 zl. Gra
nów, gm. Zgorzelec, tel. 0605/42-68-96 
VW GOLF, 1980 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, stań silnika b. 
dobry, - 3.450 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-05-45 
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, benzyna, grafitowy metalic, stan 
b. dobry, 3-drzwiowy, 4-biegowy, nowy akumulator, pokrowce, 
po remoncie progów i podwozia, RO, konserwacja, obrotomierz, 
bez wypadku, bez korozji, oryg. lakier, dodatkowe światło .stop’, 
udokum. pochodzenie, z urzędu celnego, • 2.200 zl. Kamienna 
Góra, tel. 0608/86-64-59
VW GOLF 1,1980 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic. stan 
b. dobry, sportowa kierownica, ciemne szyby, RO, • 2.500 zł. 
Kowary, tel. 075/718-31-30 pó godz. 17 .
VW GOLF, 1980 r., 173 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 5-drzwio- 
wy, RM, przegląd do 02.2002 r., głowica po regeneracji, • 2.500 
zl. Krapkowice, tel. 077/466-36-07. ($04/98-18-75 
VW GOLF, 1980 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, silnik z roku 
1982, odony w roku 1999, pełna dokumentacja celna, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, hak holowniczy, RO, - 3.700 zł. Nowy Kisielin, 
gm. Zielona Góra, tel. 068/320-07-19, 0607/12-63-56 
VW GOLF GTI, 1980 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśniowy 
metalic, zadbany, sprowadzony w całości, centr. zamek, RM, 
wersja sportowa, • 3.800 zl lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-71-33,0604/22-02-69
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, hak, 5-biego- 
wy, po remoncie silnika, - 3.250 zł. Sobótka, tel. 0606/34-83-95 
VW GOLF 1,1980 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, techn. sprawny, przegląd do 02.2002 r, • 1.800 zl. Świdni
ca, tel. 074/861-29-57
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, stan średni, 
przegląd do 01.2002 r, - 3.000 zł. Wojcieszów, tel. 075/751-29-13 
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, biały, po remoncie silni
ka, stan b.'dobry, • 3.500 zł. Bystrzyca Oławska, tel. 
071/303-09-42
VW GOLF, 1981 r., 1500 ccm, diesel, zielony, techn. sprawny, 
nowe opony, hak, szyberdach, -3.100 zł. Dąbrowa, woj. opol
skie. tel. 0601/77-00-94
VW GOLF 1.1981 r., 292 tys. km, 1600 ccm, kołór jasnowiśnio- 
wy, hak, szyberdach, • 3.200 zł. Janków, tel. 062/751-15-14 ' 
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, szyberdach, 
RO. - 3.700 zł. Lubin, tel'. 076/847-62-83 
VWGOLF1,1981 r., 1500 ccm, benzyna, złoty metalic, 3-drzwio
wy, stan dobry, - 3.500 zł. Pleszew, tel. 0604/30-39-79 
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, kolor wiśniowy, stan do
bry, alum. fylgi, szyberdach, model przejściowy, 3-drzwiowy, 
nowy akumulator i amortyzatory na gwarancji, dodatkowe świa
tło .stop*, RO, * felgi stalowe, dużo części, -3.500 zł. Szprota
wa. tel 068/376-42-22.0608/35-40-22 
VW GOLF, 1981 r.. 1600 ccm, diesel, niebieski, 5-biegowy, stan 
b. dobry, - 4.500 zł. Żarów, tel. 074/857-05-48, 0605/40-21-64 
VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, diesel, zielony, 5-biegowy, alum. 
felgi, nowe opony, amortyzatory i akumulator, plastikowe na
kładki na progach i nadkolach, atrakc. wygląd, stan b. dobry, 
zadbany, - 4.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-73-03, 
0601/45-49-92
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, diesel, biały, po remoncie silni
ka i blacharki, nowy ukł. wydechowy i świece, hak, RO, zadba
ny, garażowany, oszczędny, przegląd do 10.2001 r , ,§tan b. 
dobry. - 4.850,zł. Sułów k. Milicza, tel. 0604/25-55-75 ' '!
VW GOLF 1.1982 r., 1600 cćm, diesel, żólly_po remoncie bla
charki, po lakierowaniu, 4-drzwiowy, ekonomiczny, silnik z 84 r,
• 4.800 zł lub zamienię na Golfa II, E lub z uszkodzonym silni- 
kiem. Ścinawka Średnia, tel. 074/871-53-21, 0608/88-63-38 
VW GOLF 1,1982 r., 1100 ccm stan blacharki dobry, obniżony,
• 1.750 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/85-35-79
VW GOLF, 1982 r., 120 tys. km, 1500 ccm, diesel, czerwony, do 
wymiany progi, nowy pasek rozrządu, akumulator (gwarancja),
4-drzwiowy, - 2.900 zł. Bolków, tel. 075/741-38-69, 
0603/36-77-32
VW GOLF, 1982 r., 98 tys. km, 1093 ccm, benzyna, czerwony, 
sżyberdach, podwójne reflektory, model przejściowy, aluminio
we felgi, ubezpieczony, OC, AC, po wymianie klocków i szczęk 
ham., stan dobry, - 4.500 zł. Jawor, tel. 076/870-59-57 
VWGOLF, 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 ccm. benzyna, zielony metalic, alumi
niowe felgi, 4 lampy przednie, po remoncie blacharki i zawie
szenia, po lakierowaniu, ważny przegląd, w ciągłej eksploata
cji. - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/332-74-90 
VW GOLF, 1982 r., 157 tys. km, 1100 ccm, ciemnozielony,
5-drzwiowy, po remoncie silnika, b. dużo nowych części, nowy 
lakier, garażowany, wygląd b. dobry, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/21-23-63
VW GOLF. 1983 r., 1400 ccm, srebrny metalic, model przej
ściowy. stan b. dobry, możliwość przerobienia na gaz, - 3.600 
zł. Brzeg.Dolny, tel. 071/319-71-04, 0600/23-42-48 
VW GOLF. 1983 r.. 1600 ccm, diesel, czarny, stan blacharki b. 
dobry, na białych tablicach, - 2.000 zł. Lubin, tel. 0606/12-91-24

VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm 5-drzwiowy, szyberdach, 4 lampy 
przednie, - 6.000 zł. Opole, tel. 077/456-23-73 
VWGOLF, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, ciemnozielony metalic, 
model przejściowy, 5-drzwiowy, garażowany, przegląd do
04.2002 r, • 4.000 zł. Radziechów, tel. 076/877-37-50 
VW GOLF 1,1983 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwo
ny, na białych tablicach, stan idealny, cena 850 DEM. Świdni
ca. tel. 0603/62-34-69
VW GOLF I, 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, 1983 r., 1100 ccm, zielony, model przejściowy, 
3-drzwiowy, nowe amortyzatory, zadbany, stan dobry, • 4.900 
zł. Wałbrzych, tel. 074/665-65-38,0600/43-03-02 
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
VWGOLF, 1984 r., 22 tys. km, 1600 ccm, diesel, brązowy, nowe 
amortyzatory, RM, garażowany, - 8.300 zl. Chocianów, tel. 
076/818-56-55
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy metalic, 
automatic, 3-drzwiowy, stan idealny, na białych tablicach • 1.000 
DEM. Bogatynia, tel. 0602/81-23-32 
VW GOLF II, 1984 r., 202 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebieski, 
centr. zamek na pilota, 5-drzwiowy, ospoilerowany, alum. felgi,
- 8.300 zł. Wrocław, tel. 0501/24-62-65 
VW GOLF II, 1984/92 r., 195 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zloty, 
zarejestrowany na 1,3, stylizowany na GTi, szerokie zderzaki 
w kolorze nadwozia, obniżony, alum. felgi, RM Kenwood, spor
towa kierownica, zadbany, garażowany, odcięcie zapłonu, przy
ciemniane szyby i lampy, ukł. wydechowy Remus, właściciel 
niepalący, -10.000 zł lub zamienię na inny do 14.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/642-67-44, 0603/47-23-96 
VW GOLF II, 1985 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 3-drzwiowy, przyciemnione szyby, kpi. dokumenta
cja, zadbany, stan idealny, na białych tablicach - 690 DEM lub
1.250 zł. Gubin, woj. zielonogórskie, tel: 0502/16-94-74 
VW GOLF II, 1985 r., 192 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, po wymianie klocków hamulcowych i przekładni kie
rowniczej, przegląd do 21.03.2002 r, • 6.500 zł. Jawor, tel. 
076/870-02-71 prosić Marcina
VW GOLF, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, 3-drzwio
wy, na białych tablicach • 750 DEM. Zielona Góra, tel. 
0603/78-58-09
VW GOLF II, 1985/86 r., 130 tys. km, „1600 ccm, turbo D, ciem
nozielony metalic, stan b. dobry, 5-dęzwiówy,J5-.biegowy, szero
kie zderzaki, ospoilerowany, hak, ciemne lafnpy, po tuningu, 
szyberdach, CD * głośniki, - 8.500 zł lub zamienię na uszko- - 
dzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61 -59-50, 0609/26-96-78 
VW GOLF II, 1985/86 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 
hak, 3-drzwiowy, RM, silnik nowszej generacji, kpi. dokumen
tacja, nadkola, konserwacja, garażowany, zadbany, stan b. do
bry, • 8.600 zł. Mieroszów, tel. 074/845-88-74 
VW GOLF II, 1986 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony,
5-drzwiowy, po wymianie amortyzatorów, nowy akumulator, pa
ski, amortyzatory, przeguby, RO, alum. felgi, hak, • 9.000 zł lub 
zamienię na VW Golfa III albo Forda Mondeo, diesla. Polkowi
ce, tel. 076/749-90-27,0502/29-15-81
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, oliwkowy metalic, 2-drzwiowy, 
stan b. dobry, na zachodnich tablicach • 1.200 zł. Zielona Góra, 
tel. 0604/60-80-94
VW GOLF II, 1986 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, stan b. dobry, • 8.200 zł. 
Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
O  VW GOLF, 1986 r., niebieski metalic, 5-drzwiowy, 

w całości lub na części, tanio. Świdnica, tel. 
0603/55-45-22 01030891

O  VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, bordowy,
5-drzwiowy, 5-biegowy, • 8.500 zł lub zamienię. 
Żary, ul. Okrze i 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87024521

VW GOLF II, 1986 r., 16 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony,
5-drzwiowy, po wymianie: akumulator, paski, amortyzatory, prze
guby, alum. felgi, RO, hak. atrakcyjny wygląd, • 9.500 zł. Polko
wice, tel. 0502/29-15-81
VWGOLFII, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, szyberdach, 5-bie
gowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, • 8.300 zl. Rawicz, tel. 065/545-16-42, 
0602/79-04-72
VW GOLF, 1986 r., 165 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor grafito
wy metalic, 5-biegowy, RM, halogeny, alarm, 3-drzwiowy, za
dbany, - 8.500 zł. Sobótka, tel. 071/390-31-22 po godz. 15 
VW GOLF II, 1986 r., 170 tys. km, 1500 ccm, kolor grafitowy 
metalic, garażowany, stan b. dobry, klimatyzacja, 3-drzwiowy, 
RM - 5.700 zł. Wrocław, tel. 071/783-67-54. 0601/56-30-58 
VW GOLF GTI, 1986/87 r., 172 tys. km, 1800 ccm. 16V, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, ospoilerowany, alum. felgi, ku
bełkowe fotele, ciemne szyby, komputer, RM, sportowy wygląd, 
stan dobry, • 9.000 zł możliwe raty lub zamiana. Bogatynia, tel. 
0605/73-37-07
VW GOLF, 1987 r., 1100 ccm, czerwony, stan b. dobry, na za
chodnich tablicach • 1.000 DEM.., tel. 0502/24-25-32 
VW GOLF II, 1987 r., 165 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granato
wy, zadbany, garażowany, 3-drzwiowy, stan dobry, • 7.600 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/731 -70-99 
O  VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, czerwony,

2-drzwiowy, alum. felgi, 4 lampy z przodu, szy
berdach, na białych tablicach • 800 DEM. Gubin, 
tel. 0503/98-81-94, 0600/59-13-33 87024661

O  VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, bordo
wy, inst. gazowa, - 7.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87024201
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wony, pokrowce, 3-drzwiowy, sportowa kierownica, nowe amor
tyzatory tylne, 4-biegowy, zadbany, stan dobry, • 8.000 zl. Dzier
żoniów, tel. 074/645-61-31
VW GOLF II, 1987/97 r., 160 tys. km, 1800 ccm, DOHC, 16V, 
kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, kubełkowe fotele, wspom. 
kierownicy, komputer, centralny zamek, szyberdach, stan b. do
bry, - 8.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/664-28-08 
VW GOLF GTI, 1988 r., 133 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciemny 
metalic, 2-drzwiowy, szyberdach, katalizator, 5-biegowy, stan 
b. dobry, • 8.200 zl lub zamienię na inny. Bolesławiec, teł. 
075/734-57-42
VW GOLF II, 1988 r.. 200 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwo
ny, hak, szyberdach. el. otw. szyby, szerokie zderzaki.w kolorze 
nadwozia, 5-biegowy, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, reg. kie
rownica (2 sposoby), szerokie listwy boczne, stan silnika ideal
ny, • 10.400 zl lub zamienię na VW Golfa III, w cenie do 20.000 
zł. Skoroszyce k. Nysy, tel. 077/431-84-33,0605/12-88-17 
VW GOLF II, 1988 r., 187 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, 5-drzwiowy. sportowe zawieszenie Jamex, ukł. wyde
chowy Remus, alum. felgi 15', kubełkowe fotele, szerokie zde
rzaki, sportowe pedały, po tuningu, -12.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0609/35-10-49
VW GOLF II, 1988 r„ 1800 ccm, benzyna, wtrysk, kolor grafito
wy metalic, 5-biegowy. zadbany, stan b. dobry, kpi. dokumenta
cja, • 7.900 zl. Ziębice, tel. 074/819-05-23,0603/43-87-06 
VW GOLF II, 1988 r., 12 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, po 
remoncie silnika, 3-drzwiowy, hak, stan b. dobry, - 9.200 zl lub 
zamienię na Poloneza, z dopłatą. Domasław, tel. 071/311-98-33 
VW GOLF GT, 1988 r., 150 tys. km. 1800 ccm. benzyna, srebr
ny metalic, komputer, szyberdach, 3-drzwiowy, szerokie zde
rzaki w kolorze nadwozia, sportowy wydech, po tuningu w 2001 
r., poszerzony, obniżony, alum. felgi 15". atrakc. wygląd, dużo 
nowych części, • 8.900 zł. Głogów, tel. 0602/42-40-50 
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, diesel, bordowy metalic, szy
berdach, wersja amerykańska, nowy przegląd, zadbany, -9.700 
zl. Góra, tel. 065/543-37-20 ..
VW GOLF, 1988 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazowa, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, - 9.600 zł. Grodków, tel. 077/415-90-03 
VW GOLF GTI, 1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm. perłowofioleto- 
wy. instalacja gazowa, szyberdach, alum. felgi 15 cali, szerokie 
zderzaki, 4 reflektory, zielone szyby, kubełkowe fotele, zadba
ny, 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
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VW GOLF II, CL, 1988 r„ 1600 ccm, diesel, szary metalic, atrakc. 
wygląd, nowe opony, nowy akumulator, radio, pokrowce, zadba
ny, garażowany, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, -9.300 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-73-19, 0602/22-73-24 
VW GOLF, 1988 r., 228 tys. km, 1300 ccm, niebieski, stan do
bry, RO Blaupunkt, kpi. opon zimowych, przegląd do 05.2002 r, 
- 9.500 zł. Przezdrowice, gm. Sobótka, tel. 071/316-30-53 
VW GOLF, 1988 r„ 1300 ccm, benzyna, granatowy, 3-drzwio
wy, sprowadzony w całości, stan dobry, • 8.500 zł. Szczepanów 
k. Środy Śl.. lei. 071/317-37-76 
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, ciemny rhetalic, 3-drzwiowy, 
na białych tablicach • 2.050 zł. Wrocław, tel. 0603/25-01 -76 
VW GOLF II, 1988 r., 1300 ccm 2-drzwiowy, na białych tabli
cach • 850 DEM. Ząbkowice Śląskie, tel. 0605/57-14-28, 
0502/23-04-57
VW GOLF II, 1988 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, różowy, 
3-drzwiowy, szyberdach, zadbany, garażowany, w kraju od 1997 
r., przegląd do 04.2002 r. stan nadwozia i silnika b. dobry, •
8.300 zl. Złotoryja, tel. 076/878-59-58 po godz. 16, 
0606/87-21-57
VW GOLF II, 1988/94 r., 183 tys. km, 1600 ccm, benzyna ♦ 
gaz, czarny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, blokada skrzyni bie
gów, szyberdach, 4 lampy z przodu, dużo nowych części, - 8.500 
zl lub zamienię na Seata diesla. Nowa Ruda, tel. 074/872-59-07. 
0608/39-83-62
VW GOLF II, 1989 r., 130 tys. km, 1600 ccm,-benzyna, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radio, szyberdach, -
7.950 zl lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 076/854-57-13, 
0602/38-55-22
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
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VW GOLF GTI, 1987 r., 1800 ccm, niebieski metalic, stan do
bry, centr. zamek, alum. felgi, RO, atrakc. wygląd, sportowe za
wieszenie, - 9.000 zł. Głuchołazy, tęl. 077/439-38-20, 
0606/89-29-27,0600/30-21-31
VW GOLF U, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, 5-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, na 
białych tablicach • 690 DEM lub 1.250 zł. Gubin, woj. zielono
górskie, tel. 0502/16-94-74
VW GOLF, 1987 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, stan 
dobry, nowe opony, nowy akumulator, I właściciel, • 9.100 zł. 
Łagiewniki, tel. 071/393r96-82
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk, metalic, szyberdach,
5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, stan b. dobry, • 9.200 zl 
lub zamienię na VW Polo. Ramułtowice, gm. środa Śląska, tel. 
071/317-18-26
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwiowy,
4-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach, •
2.300 zł. Sobieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/65-59-61 
VW GOLF, 1987 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, centr. 
zamek, 5-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, - 5.200 zl. Świebo
dzice, tel. 074/854-46-91
VW GOLF GTD, 1987/88 r.,. 201 tys. km. 1600 ccm, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, obrotomierz, alum. felgi, opo
ny i amortyzatory na gwarancji, kpi. dokumentacja, zadbany, -
10.400 zl. Opole, tel. 077/442-82*13,0606/82-59-12 po godz. 20 
VW GOLF, 1987/88 r., 207 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały,
5-drzwiowy, oryg. szyberadch i RM, po wymianie tarcz, kloc
ków i szczęk hamulcowych, teleskopy (gwarancja), odcięcie 
zapłonu, dodatkowe światło stopu, szyby bez trójkątów, szero
kie listwy, sprowadzony w całości, - 9.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-65-52
VW GOLF II, 1987/88 r., 1800 ccm, grafitowy metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, podwójne światła z przodu, stan dobry, • 7.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/84-72-88 
VW GOLF II, 1987/94 r., 111 tys. km, 1800 ccm. El, grafitowy 
metalic, katalizator, klimatyzacja, 5-drzwiowy, wspomaganie, au
tomatic, odcięcie zapłonu, alum. felgi 14', lotka, 3 „stop", RO i 
głośniki. • 10.500 zł lub zamiana. Lubań, tel. 075/646-48-75, 
0607/51-91-89
VW GOLF II, 1987/97 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer-

VW GOLF II, 1989 r., 116 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwień 
meksykańska, 5-drżwiowy, 5-biegowy, RM, szyberdach, kpi. do
kumentacja, I właściciel, stan b. dobry, -10.400 zl. Strzelin, tel. 
071/392-32-76,0604/62-55-12
VW GOLF II, 1989 r., 156 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, szyberdach,.hak, - 9.000 
zł. Bierawa, gm. Kędzierzyn, tel. 077/487-24-27 
VW GOLF II, 1989 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granato
wy, stan b. dobry, alarm, • 9.700 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/831-24-50
VW GOLF II, 1989 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, szyberdach,
5-biegowy, katalizator, reg. pasy, stan idealny, na białych tabli
cach, zarej. - 1.000 DEM.Gorzów Wlkp., tel. 0606/92-17-52 
VW GOLF II, 1989 r., 118 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwony,
3-drzwiowy, alum. felgi, obrotomierz, konserwacja, reguł. wys. 
mocowania pasów, ważny przegląd, ekonomizer, garażowany,
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kpi. dokumentacja, 5-biegowy, katalizator, atrakcyjny wygląd, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 10.300 zł. Kamienna Góra, 
tel. 075/742-55-30 wieczorem
VW GOLF II, 1989 r., 156 tys. km, 1600 ccm. diesel, biały, 5-bie
gowy, alum. felgi, hak, sprowadzony w całości, - 9.500 zł lub 
zamienię na VW Golfa III, Opla Astrę, Renault Laguna. Leszno, 
tel. 065/529-03-06
VW GOLF GL, 1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, kolor kremowy, 
centralny zamek, alarm, komputer, katalizator, 5-drzwiowy, •
8.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/842-24-64,0606/43-66-25 K 
VW GOLF II GL, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, 105 kM. bordowy 
metalic, alarm, szyberdach, RO + 4 głośniki, sprowadzony w 
całości z USA, aktualny przegląd, 5-drzwiowy, stan dobry, •
8.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-92-57,0502/36-45-39
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, jasnoniebieski metalic, 
szyberdach, zadbany środek; nie palono w samochodzie, nowe 
opony, bez wypadku, sprowadzony w całości, wersja Manhat
tan, stan zawieszeń i tech. idealny, • 8.300 zł. Wrocław, tel. 
0603/48-67-11
VW GOLF II, 1989 r., 200 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwo
ny, 3-drzwiowy, szyberdach, nie składany, udokum. pochodze
nie, alarm, bez rdzy, 5-biegowy, - 9.900 zl. Wrocław, tel. 
0606/16-73-15,0501/25:05-96
VW GOLF II GTI, 1989/90 r., 146 tys. km, 1781 ccm, czarny,
2-drzwiowy, obniżony, kubełkowe fotele, komputer, aluminiowe 
felgi 15”, zadbany, -10.500 zl. Jelenia Góra, tel. 075/753-12-74, 
0603/75-92-89
VW GOLF, 1989/90 r., 1800 ccm, szary metalic. wspomaganie, 
szyberdach, nowe łożyska i szczęki, ciemne światła, białe kie
runkowskazy, nie składany, • 11.000 zl. Sobótka, tel. 
071/390-33-00
VW GOLF II, 1989/90 r„ 179 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-biegowy, 5-drzwiowy, standardowe wyposażenie, stan 
techn. b. dobry, atrakc. wygląd, sprowadzony w całości, • 10.900 
zł. Slrzelin, tel. 07-1/392-19-39.0503/66-98-74 
VW GOLF II, 1989/90 r„ 140 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, 5-drzwiowy, oryginalny szyberdach, alarm, zadba
ny, nowe opony, aktualny przegląd, stan b. dobry, - 8.600 zl. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW GOLF II, 1989/95 r., 152 tys. km, 1600 ccm, TD 4 reflekto
ry, szyberdach, centr. zamek, alarm, RO, hak, atrakc. wygląd, 
zadbany, stan techniczny b. dobry, - 12.600 zł. Wrocław, tel. 
071/788-57-77,0601/05-56-14
VW GOLF, 1990 r„ 1600 ccm, czerwony, katalizator, 4-drzwio
wy, podwójne lampy* -11.000 zł.., tel. 0602/61-65-84 
VW GOLF II. 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, metalic, 
obrotomierz, zielone szyby, dodatkowe światło .stop’ , 3-drzwio
wy, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, zadbany, stan 
idóalny, • 12.000 zł. Gozdnica, tel. 068/360-16-20, 
0606/39-29-59
VW GOLF, 1990 r., 417 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 3-drzwioWy, 5-biegowy, szerokie zderzaki, dodatkowe 
światło .stop', RM, alarm + 2 piloty, - 12.200 zl. Jawor, teł. 
0607/04-07-39
VW GOLF, 1990 r., 82 tys. km, 180ft ccm, benzyna, srebrny 
metalic, I rej. 1992 r„ klimatyzacja, wspomaganie-kier., alarm, 
wtrysk, sprowadzony w całości, 4-drzwiowy, nowy akumulator, 
radio, szerokie zderzaki, wzmocnione boki, • 12.500 zl lub za
mienię na samochód pick-up, 5-osobowy, diesel. Kłodzko, tel. 
074/867-28-43
VW GOLF II, 1990 r„ 170 tys. km, diesel, biały, nowe zawiesze
nie, przednie i tylne, łącznie z amortyzatorami, el. reg. reflekto
ry, nowy akumulator, RM Sony, -12.000 zł. Małowice, gm. Wiń
sko, tel. 071/389-63-72
VW GOLF II, 1990 r., 145 tys. km, kolor morski metalic, centr. 
zamek, blokada skrzyni biegów, alarm, - 11.000 zl. Moszyce, 
tel. 071/315-03-76
VW GOLF II, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czarny 
metalic, wspom. kierownicy, centralny zamek * 2 piloty, alarm, 
szyberdach, szerokie zderzaki, reg. fotel kierowcy, garażowa
ny, RM, obrotomierz, - 13.900 zl. Olszany, gm. Strzegom, tel. 
0607/71-45-38
VW GOLF, 1990 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, wtrysk, 
czarny, nowe amortyzatory przednie, 5-drzwiowy, szyberdach, 
-11.000 żl. Środa Śląska, lei. 071/317-54-81 
VW GOLF II, 1990 r., 148 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czarny, 
szyberdach, aluminiowe felgi, kpi. kół zimowych, kubełkowe 
fotele, sportowy wydech, welurowa tapicerka, el. reg. lampy, 
sprowadzony w całości, stan idealny, w kraju od 8 miesięcy, -
11.500 zł. Ujazd Górny, tel. 076/871-91-69, 0609/48-32-46 
VW GOLF II, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, podwójne lampy, wspo
maganie, radio, alarm, alum. felgi * stalowe, tylne lampy przy
ciemnione, 5-biegowy, stan dobry, • 11.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/847-74-97 wieczorem, 0603/80-64-37
VW GOLF, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, katalizator,
4-drzwiowy, podwójne lampy, sprowadzony w całości, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, • 11.000 zł. Wołów, teł. 0602/61-65-84 
VW GOLF II SKŁADAK, 1990 r., 140 tys. km. 1600 ccm, diesel, 
kolor wiśniowy, stan dobry, szerokie zderzaki, hak, 4 koła za
pasowe, tylne amortyzatory, • 12.000 zl lub zamienię na Merce
desa.126,-116! Wrocław, tel. 071/781-35-24
VW GOLF, 1990 r., 155 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny,
3-drzwiowy, 5-biegowy, nowy przegląd, zadbany - 10.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-43-84, 0501/47-37-01
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk 5-drzwiowy, do popra
wek, - 8.900 zl. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
VW GOLF, 1990 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granato
wy, szyberdach, 3-drzwiowy, nowe opony, II właściciel, kpi. do
kumentacja + dużo części zamiennych, pilnie, prosić Tomka, •
6.500 zl. Wrocław, tel. 071/349-42-62 po godz. 20
VW GOLF II, 1998 r., 153 tys. km, 1600 ccm, turkusowy meta
lic, 3-drzwiówy, 5-biegowy, RM, Mul-T-Lock, alarm, centr. za
mek. zadbany, • 11.000 zl, Wrocław, tel. 07t/781-91-42, 
0601/18-13-43
VW GOLF GL, 1990/91 r„ 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy, wspomaganie, szyberdach, limitowana wersja Fine 
8 ice, wnętrze niebieśko-czerwone, kubełkowe fotele, szerokie 
zderzaki, listwy progowe i błotnikowe, 4 lampy, kierunkowska
zy przednie biaie, lampy tylne przyciemniane, alum. felgi, -
11.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-76-60 *
VW GOLF II. 1990/91 r., 15 tys. km, 1800 ccm, biały, -10.500 
zł. Konin, tel. 063/241-30-64 po godził5.0604/11-78-19 
VW GOLF II CL, 1990/91 r., 150 tys. km, 1800 ccm, biały, stan 
dobry, radio, 5-drzwiowy, - 10.500 zł. Krzymów, tel. 
0604/11-78-19 lub 063/241-30-64 
VW GOLF, 1990/91 r„ 134 tys. km, 1300 ccm, grafitowy meta
lic, 3-drzwiowy, stan b. dobry,.- 11.400 zl. Legnica, tel. 
076/722-54-19
VW GOLF II, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, bordowy,
5-drzwiowy, szyberdach, radio, -12.900 zl lub zamienię na tań
szy. Legnica, tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22
VW GOLF II, 1991 r., 1600 cćm, benzyna, grafitowy metalic, 
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, niebie
ski 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
VWGOLF GT SPECIAL, 1991 r., 143 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
grafitowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, kubełkowe fotele, - 10.900 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 065/573-18-45, 0601/77-37-17 
VW GOLF, 1991 r., 160 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, srebrny me
talic, ABS, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, 5-bie
gowy, radio, w kraju od 3 dni, zadbany, stan idealny, -10.500 zł. 
Sobótka, tel. 0605/63-18-27
VW GOLF II, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, biały, szyberdach, 
wspomaganie kierownicy, hak, • 13.000 zł. Stronie Śląskie, tel. 
0603/26-35-67
O  VW GOLF II G-60,1991 r., 160 tys. km ABS, sie

dzenia Recaro, szyberdach, - 13.200 zł. Czerni

ca, te l. 071/318-05-17, 071/318-05-15, 
0608/33-44-66 02023151

VW GOLF, 1991 r., 87 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, niebieski, 
alarm, el. reg. reflektory, centr. zamek, szyberdach, 5-biegowy, 
3-drzwiowy, kubełkowe fotele, stan b. dobry, • 11.600 zł. Choj
nów, tel. 0604/72-40-13
VW GOLF II, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
obniżony w Niemczech, alum. felgi, szerokie zderzaki, ciemne 
szyby, niebieskie lampy, -10.800 zł. Chojnów, teł. 0605/56-91-55 
VW GOLF II, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, -13.500 zl. Chojnów, tel. 0607/83-72-67 
VW GOLF II, 1991 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, wspom. kierownicy, szyberdach oryg., 2-drzwiowy,
5-biegowy, bez wypadku, alum. felgi, atrakc. wygląd, sprowa
dzony w całości, • 10.800 zl lub zamienię. Głuszyca, tel. 
074/845-93-37
VW GOLF II, 1991 133 tys. km, 1600 ccm, czerwony, katali
zator, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, sprowadzony w całości, I 
właściciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, • 11.300 zł. 
Jarocin, teł. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
VW GOLF GTD, 1991 r., 139 tys. km, 1600 ccm, szary metalic, 
bez wypadku, dwa tygodnie w kraju, hak, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, - 15.300 zl. Kłodzko, tel. 074/867-65-86, 
0601/58-20-80
VW GOLF II, 1991 r., 1300 ccm, wtrysk, czerwony, 5-drzwiowy 
- 3.200 DEM. Leśna, tel. 075/721-17-73 
VW GOLF II, GT, 1991 r„ 144 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 4 lampy z przodu, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, kom
puter, zadbany, • 10.000 zł. Lwówek śl., tel. 075/782-43-65 
VW GOLF GL, 1991 Ł  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 li, 1991 r., 170 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granato
wy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, zadbany, - 9.500 zł. 
Oława, woj. wrocławskie, tel. 0605/41 r56-91 
VW GOLF II, 1991 r., 129 tys. km. 1300 ccm, wtrysk, błękitny 
metalic, I właściciel, 5-biegowy, obrotomierz, zegarek, dodat
kowe światło .stop”, radioodtwarzacz, kołpaki, pełna dokumen
tacja, garażowany, zadbany, atrakcyjny wygląd. • 10.000 zł. 
Świdnica, lei. 074/851-91-60
VW GOLF II, 1991 r., 138 tys. km 5-drzwiowy, sprowadzony w 
całości, szerokie zderzaki, centr. zamek, hak, wspomaganie kier, 
-14.500 zł. Wilczy Las, gm. Warta Boi., tel. 076/817-73-78 
VW GOLF CABRIO, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czarny, alarm, alum. felgi, szyberdach el., komputer, spoilery, -
18.000 zl lub zamiana. Wrocław, tel. 0603/83-83-79 
VW GOLF II, 1991 r., 132 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwony, 
3-drzwiowy, katalizator, el. reg. reflektory, alum. felgi. RM, 
Mul-T-Lock, II właściciel, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, zadbany, stan techn. b. dobry, po wymianie pasków i dia
gnostyce silnika, -10-200 zl. Wrocław, teł. 0503/91-37-54 
VW GOLF II, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, w 
kraju od 2.5 miesięcy, bez wypadku, książka przeglądów, wspo
maganie kier., szyberdach, 5-drzwiowy, oryginalne alum. felgi 
VW, inst. gazowa ze zbiornikiem na miejscu koła zapasowego, 
-10.900 zl. Zgorzelec, tel. 0607/09-46-94 
VW GOLF, 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 5-biego
wy, I właściciel, zadbany, • 10.700 zł. Zielona Góra, tel. 
0607/32-49-43
VWGOLFII, 1991/92 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały,
5-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, el. reg. reflektory, 
reguł. wys. mocowania pasów, alarm, immobilizer, bagażnik da
chowy, radioodtwarzacz, przegląd do 05.2002 r., nowe opony, 
zawieszenie, paski, • 11.500 zł. Wrocław, tel. 071/786-79-88, 
0601/32-87-55
VW GOLF lllt 1992 r., 71 tys. km, 1400 ccm, niebićslci, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, centr. zamek, sżyberdach, radio, sprowadzony 
najjowych zasadach, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 16.000 
zl.’ Bolesławiec, tel. 0606/55-91-76,075/734-83-44 
VW GOLF IH, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, żółty, 
wspomaganie', centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, alum. 
felgi BBS, obniżony, czarne lampy, sportowy ukł. wydechowy,
3-drzwiowy, do sprowadzenia z Niemiec, do malowania, koszt 
naprawy - 500 zł, • 8.000 zł * clo 5.000 zł. Legnica, tel. 
0607/18-10-88
VWGOLFII, 1992 r., 152 tys. km. 1600 ccm,TDI, biały, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, odcięcie zapłonu, RO, nowe opo
ny, 4 reflektory, zielone szyby, obrotomierz, stan b. dobry, za
dbany, • 13.400 zl lub zamienię na Fiata 126p. Lubin, tel. 
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, re
guł. fotele, • 19.000 zł. Lubin, tel. 076/749-73-26 
VW GOLF, 1992 r„ 154 tys. km, 1600 ccm, TDi, szary metalic, 
oryg. lakier, bez wypadku, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzo
ny w całości, kpi. dokumentacja, nowe opony, alarm, szyber
dach, garażowany, konserwacja, stan idealny, • 13.900 zł. So
bótka, tel. 0604/11-31-38
VW GOLF III, 1992 r., 170 tys. km, turbo D, niebieski metalic, 
alum. felgi, centr. zamek, wspomaganie, radio, sprowadzony w 
całości, model 93 r., 5-drzwiowy, -19.800 zł (możliwe raty). Wil- 
kowyja, tel. 0601/37-35-88
VW GOLF, 1992 r., 1900 ccm, diesel, biały, wspomaganie, stan
b. dobry, w kraju od 2 mies., kpi. dokumentacja, - 19.500 d. 
Wrocław, tel. 0501/71-41-55
VWGOLF, 1992 r., 1800 ccm, biały, pełne wyposażenie, klima
tronic, wspomaganie, ABS, welurowa tapicerka, kubełkowe fo
tele, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -19.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/12-58-40
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio- 
wy, I właściciel, stan b. dobry - 15.900-zł. Ziębice, teł. 
074/819-21-11,0502/61-50-75
O  VW GOLF, 1992 r., 167 tys. km, 1900 ccm, diesel

3-drzwiowy, wspomaganie, 1 poduszka powietrz
na, nie uszkodzony, nie używany w kraju, • 15.000 
z ł.., tel. 065/549-61-84,0609/51-84-55 03003251 

O  VW GOLF III, 1992 r., 1900 ccm, diesel wspoma
ganie, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, 
kubełkowe fotele, • 16.900 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87024291

VW GOLF II, 1992 r., 151 tys. km, 1300 ccm, benzyna* czerwo
ny, 5-drzwiowy, wtrysk, RM, centr. zamek, alarm, zadbany. -
12.300 zł. Bogatynia, tel. 075/773-29-10 ~
VW GOLF II, 1992 r., 1600 ccm, turbo D, czerwony, oryginalny 
lakier, szyberdach, radio, hak, I właściciel, stan b. dobry, -12.900 
zlrKamiennik, woj. opolskie, teł. 0608/72-56-19 
VW GOLF III, 1992 r., 194 tys. km, 1900 ccm, GTD, kolor perło- 
wozielony, lampy przednie od IV, zielone szyby tylne. alum. fel
gi. el. otwierany szyberdach, lusterka, II właściciel w kraju, atrak
cyjny wygląd, sprzęt car audio - 24.000 zl lab bez sprzętu 20.500 
zł. Krzyżowice, tel. 071/311-84-40 
VW GOLF III, 1992 r., 180 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, 
bez wypadku, 3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, centr. za
mek, alarm + pilot, radio + głośniki, szyberdach, el. otw. szyby, 
stan b. dobry, - 14.000 zł- Lubań, tel. 075/646-22-49, 
0607/53-89-74
VW GOLF II, 1992 r„ 171 tys. km, 1600 ccm. lucbo.D, kolor 
grafitowy metalic, 5-biegowy, szyberdach, hak R̂M, alum. felgi, 
ekonomizer, 3-drzwiowy, garażowany, I właściciel, w kraju 6 mie
sięcy, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, stan b. do
bry, • 14.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-23-02,0607/82-57-78 
VW GOLF II, 1992 r„ 160 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic.
3-drzwiowy, el. reguł, lusterka, el. reg. światła, aluminiowe fel
gi, bez wypadku, -18.000 zl lub zamienię na Renaulta Lagunę,
1995/96 r.. Nysa, tel. 0606/95-77-02 
VW GOLF III, 1992 r., 105 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, I właściciel, 5-drzwiowy. wspomaganie, centr. 
zamek, el. reg. lusterka i szyberdach. alum. felgi 16 AZEW, ob
niżony, po tuningu, zderzaki w kolorze nadwozia, bez wypad
ku, stan idealny, - 18.400 zł. Syców, tel. 062/785-36-81, 
0603/92-75-63
VW GOLF II. 1992 r„ 137 tyś. km, 1300 ccm, granatowy,
3-drzwiowy, RO. szyberdach, w kraju od 2 tygodni, bez wypad
ku, -12.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-13-51 
VW GOLF III, 1992 r.. 144 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciemno- 
fioletowy metalic, moc silnika 75 KM, 3-drzwiowy, centralny 
zamek, wspom. kierownicy, RM ♦ 6 głośników, alum. felgi 14* + 
2 opony zimowe, halogeny, el. szyberadch, el. reg. i podgrze
wane lusterka, el. reg. reflektory z nakładkami, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, -18.300 zł lub zamienię na tańszy,' 
do 8.000 zł. Wałbrzych; tel. 0606/26-35-79
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Powierz swój sam ochód profesjonalistom  
NAPRAWA POMP WTRYSKOWYCH DO SAM. CIĘŻAROWYCH I OSOBOWYCH 
W TYM STEROWANYCH ELEKTRONICZNIE EDC
• elektronika samochodowa
• komputerowa diagnostyka silnika diesla
• kompleksowa obsługa
• nowoczesne urządzenia diagnostyczne
• profesjonalny personel

ASO BOSCH DIESEL SERVICE, PIETRZYKOWICE K. WROCŁAWIA
T E L .  316 -94 -63 , 0 -6 0 4  5 5 3  9 3 5  

adres internetowy: www.bosch-matkowski.wroc.pl

VW GOLF III, 1992 k. 142 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
radio, alum. felgi, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stań b. dobry, -
16.200 a  Wołów, teł. 071/389-12-66 ' ' f
VW GOLF, 1992 r., 148 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, stan b. dobry, szyberdach, 5-drzwiowy, bez wy
padku, książka serwisowa, - 13.500 zl. Wrocław, tel. 
071/363-45-22. 0603/91-54-91
VWG0LF III, 1992 r., 100 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drzwio- 
wy, bez wypadku, szyberdach, do sprowadzenia, - 7.000 zl. 
Wrocław, tel. 0502/26-27-37
VW GOLF II, 1992 r.,.165 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski. • 11.500 zł. Wrocław, tel. 0602/32-53-04 
VW GOLF III. 1992/93 r.. 1900 ccm, diesel, biały, bez wypad
ku, w kraju od tygodnia, centr. zamek, immobilizer, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, halogeny, zadbany, stan b. dobry, 
- 19.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-53-51 po godz. 20, 
0602/49-57-11
VW GOLF III GL, 1992/93 r.. 1900 ccm. turbo D. czerwony, 
stan b. dobry, w kraju od 2 tygodni, zarejestrowany, bez wy
padku, oryg. lakier, wspomaganie, el. otw. szyberdach, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, zadbany, - 21.500 
zł. Lubiąż, teł. 071/389-75-97)' 0603/59-73-81 
VW GOLF III, 1992/93 r., 145 tys. km, 1900 ccm, turbo O, GL, 
czerwony, el. reg. lusterka, el. otwierany szyberdach, centr. 
zamek, serwo, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa,
5-drzwiowy, bez wypadku, w kraju od 4 dni, kompletna doku
mentacja, - 19.500 zł..Nowa Ruda, teł. 0604/46-38-42 
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., 1.15 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. reg. re
flektory, wspomaganie, szyberdach, • 17.000 zł. Pogorzela, 
woj. leszczyńskie, tel. 0601/33-31-87 
VW GOLF III, 1992/93 r., 146 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, sprowadzony w całości na kołach, w kraju od ty
godniu, el. reg. reflektory, RM, kpi. dokumentacja, stan ideal
ny, • 14.700 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
VW GOLF III, 1992/93 r., 115 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
jasnozielony metalic, wspomaganie, 5-drzwiowy, el. reg. lu
sterka i szyberdach, centr. zamek, welurowa tapicerka, zde
rzaki w kolorze nadwozia, sportowe zawieszenie, rok w kraju, 
stan .b, dobry, -18.000 zł. Uniejowice, tel. 076/877-32-16 
VWGOLF III, 19*92/93 r., 1400 ccm, czarny metalic, alum. fel
gi, el. otw. szyberdach, podg. fotele, bez wypadku, 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, 1993 r., 200 tys. km, 1800 ccm, szary metalic, 
wspomaganie, ABS, alum. felgi, pełne wyposażenie elektr., 
welurowa tapicerka, reg. kierownica, automatic, 5-drzwiowy, •
18.800 zł. Kotlin, tel. 062/740-58-27, 0605/91-91-31
VW GOLF III, 1993 r., 76 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały,
4-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, RO, szyberdach, za
dbany, kpi. dokumentacja, • 20.500 zł. Legnica, tel. 
0503/58-27-07
VW GOLF III, 1993 r., 80 tys. km, 1800 ccm, czerwony, el. 
reg. szyberdach, el. reg. reflektory, stan idealny, • 13.700 zł. 
Lipniki 72a, gm. Kamiennik, tel. 077/431-25-60,0606/24-67-72 
VW GOLF 111,1993 r.. 150 tys. km, 1900 ccm, diesel wspoma
ganie, el. otw. szyberdach, alum. felgi, sprowadzony w cało
ści, I właściciel, kpi. dokumentacja, nowe opony i amortyzato
ry, stan idealny, 5-drzwiowy, • 21.100 zl lub zamienię Pacz
ków. tel. 077/431-71-73,0604/13-21-09 
VW GOLF, 1993 r., 135 tys. km, 1900 ccm, turbo D, wiśniowy,
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, bez wypadku, • 21.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). 
Paczków, tel. 077/431-78-88,431-75-08
VW GOLF III, 1993 r., 136 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny 
metalic. stan b. dobry, el. otw. szyberdach, wspomaganie, we
lurowa tapicerka, el. reg. reflektory, 5-drzwiowy, 5-biegowy,J.l 
właściciel, alarm,. - 20.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-30-47, 
0604/77-17-57
VW GOLF III, 1993 r., 116 tys. km, 1800 ćcm, benzyna + gaz 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, przy
ciemniane szyby, -17.500 zl. Żary, tel. 0604/28-58-57

A U T O  t / j o  °P01°681 
SKLEP -ł- SERWIS
A U D I  - V W

Wrocław, ul. Karkonoska 7 (naprzeciw TVP) 
sklep 33-999-68, serw is 339-82-66

VW GOLF GTI, 1993 r., 146 tys. km, 2800 ccm, perlowoczar- 
ny, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie, klimatyzacja, skóra, ABS,
2 poduszki powietrzne,"spoilery, reg. zawieszenie, aluminio
we felgi, pełne wyposażenie elektryczne, atrakcyjny wygląd, 
w kraju od roku, stan b. dobry, > 22.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0606/97-58-11
VW GOLF GT, 1993 r.. 160 tys. km, zielony metalic, I właści
ciel, el. otw. szyby, alum. felgi, wspomaganie, kubełkowe fo
tele, stan b.. dobry, - 14.200 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79, 
0606/12-83-05
VW GOLF CL, 1993 r., 198 tys. km, 1900 ccm, diesel, grana
towy, wspomaganie, alarm, centr. zamek, el. reg. reflektory, 
szyberdach, hak, RO, sportowa kierownica, spoilery, alum. 
felgi, bez wypadku, po wymianie zawieszenia, • 21.900 zł. 
Lubań, tel. 075/722-42-71, 0604/31-29-52 
VW GOLF III, 1993 r., 127 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., 
centr. zamek, 2 poduszki pow, • 17.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0609/52-31-44 po godz. 18
VW GOLF III, 1993 r., 164 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebie
ski, serwisowany, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., stan
b. dobry, - 22.500 zl. Nowa Ruda, tel. 074/872-23-50
VW GOLF, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, biały, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. reflektory, el. reg. 
lusterka, immobilizer, radio VW Beta, bez wypadku, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, - 20.800 zł (możliwe raty lub zamiana). 
Nysa, tel. 077/431-64-46, 0602/67-50-35 
VW GOLF III, 1993 r.. 1600 ccm, wtrysk, biały, 5-drzwiowy, 
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, aluminiowe felgi, 
zderzaki w kolorze nadwozia, pełna dokumentacja, • 17.000 
zl lub zamienię na droższy diesel. Olszyna, tel. 075/721-22-94, 
0604/30-17-88
VW GOLF, 1993 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski, 3idrzwiowy, el. reg. reflektory, zadbany, -.17.000 zł. Opa
tów. tel. 0607/34-68-58
VW GOLF III., 1993 r., 1900 ccm, turbo D, srebrny metalic, 
sprowadzony w całością I właściciel, garażowany, wspomaga
nie, centr. zamek, alarm * pilot, el. reg. reflektory i szyber
dach, stan techn. b. dobry, -19.800 zł lub zamienię. Sobótka, 
tel. 0601/63-69-03
VW GOLF III, 1993 r., 92 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, błękitny 
metalic, el. otw. szyberdach, el. reg. świateł, el. reg. lusterka,
c. zamek, wspomaganie, radioodtwarzacz, welur, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, 2 miesiące w kraju, 
stan b. dobry., - 16.300 zł. Turek, teł. 063/288-35-94, 
0604/07-57-44
VW GOLF III GT, 1993 r„ 125 tys. km, 1800 ccm. kolor śliwko
wy metalic, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otwiera
ny szyberdach, alum. felgi, sportowy Uumik, alarm, RM Sony, 
nowe amortyzatory, sprowadzony w całości, komputer, stan 
b. dobry, r 18.000 zł lub zamienię na Renault Megane Coupe. 
Wałbrzych, tel. 0606/42-58-74
VW GOLF III, 1993 r., granatowy, 3-drzwiowy, szyberdach, 
wspomaganie kierownicy, - 19.500 zł. Swięcko, tel. 
074/871-43-75
VW GOLF III. 1993 r., 1900 ccm, turbo D, czarny, wspomaga
nie kier., kpi. dokumentacja, serwisowany, - 21.000 zł. Wolsz
tyn, tel. 0600/10-19-84
VW GOLF III, GTI, 1993 r., 170 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, el. otw. szyby i szyberdach, alum. felgi, lusterka i zde
rzaki w kolorze nadwozia. - 21.500 zl lub zamienię na kombi, 
prod. zachodniej. Wrocław, tel. 0501/73-38-30 
VW GOLF. 1993 r.. 113 tys. km, 1600 ccm, benzyna, śliwkowy 
metalic. el. szyberdach. aluminiowe felgi 16*. nowe sprzęgło, 
nowe tylne amortyzatory, wspomaganie kier., ospoilerowany, 
atrakcyjny wygląd, -18.000 zł lub zamienię na Poloneza Caro. 
Wrocław, tel. 0608/69-44-71
VW GOLF III, 1993 r., 1800 ccm, niebieski metalic, el. otw. 
szyby, el. otwierany szyberdach, centr. zamek, wspomaganie

kier., oryg. radio, 6 głośników, lakierowane zderzaki i luster
ka, el. reg. lusterka, halogeny, w kraju od tygodnia, • 19.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/46-67-55 
VW GOLF KOMBI, 1993/94 r., 112 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, srebrny metalic, welurowa tapicerka, wspomaganie, centr. 
zamek, fmmobilizer, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, relingi 
dachowe, dzielona tylna kanapa, nowe opony, • 20.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/732-41-20, 0601/87-89-60 
VW GOLF II), 1993/94 r., 90 tys. km, 1800 ccm, kolor śliwko
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, obrotomierz, 
el. otw. szyberdach, alarm, techn. sprawny, do lakierowania 
botnik, 2 tygodnie w kraju, - 15.500 zł. Bralin, teł. 
0503/07-97-72,0602/26-90-03 
VW GOLF III, 1993/94 r., 117 tys. km, 1400 ccm, biały, stan 
dobry, RO, odcięcie zapłonu, - 17.500 zł. Bukowice, tel. 
071/384-17-52 *
VW GOLF III, 1993/94.f., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, śliw- 
kowo-grafitowy, 5-drzwiowy, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby 
x4, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, wspomaganie, zde
rzaki w kolorze nadwozia, nie eksploatowany w kraju, stan b. 
dobry, • 17.900 zł. Kępno, tel. 062/781-56-44,0605/22-04-65 
VW GOLF III, 1993/94 r., 127 tys. km, 1900 ccm. diesel, biały, 
bez wypadku, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicer
ka, stan idealny,.- 18.200 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). So
bótka, tel. 0501/03-28-76
VW GOLF III, 1993/94 r., 1900 ccm, turbo D, granatowy, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, alarm ♦ 2 piloty, 
sprowadzony w całości, RO, reguł, fotel kierowcy, el. reg. re
flektory, - 22.500 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-52-93, 
0604/17-92-85
VW GOLF III, 1994 r., 104 tys. km, 1900 ccm, diesel, fioleto
wy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, alarm, szy
berdach, relingi' dachowe, bez wypadku, do sprowadzenia 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, Lesz
no, tel. 065/529-49-95, 0603/13-95-16 
VW GOLF III, 1994 r., 1400 ccm, wtrysk 5-drzwiowy, zderzaki 
i lusterka w kolorze nadwozia, białe zegary, • 19.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/67-60-22, 071/793-33-59 po godz. 17 .
O  VW GOLF III, 1994 r., granatowy metalic, w kra* 

ju od 2 tygodni, centr. zamek, serwo, el. otw. 
dach, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, 
do lakierowania maska, • 17.500 zł. Wrocław, tel. 
071/322-40-98,0605/66-00-20 02025151

VW GOLF III, 1994 r., 101 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, do sprowadzenia z Niemiec, porysowane drzwi, ABS,
4-drzwiowy, szyberdach, stan idealny, • 25.100 zł (zwolnienie 
z opłaty skarb.)., tel. 071/390-37-65 
VW GOLF III, 1994 r., 1600 ccm, biały, 3-drzwiowy, 5-biego- 
wy, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. otw. szyber
dach, hak • 6.900 DEM. Berlin, tel. 0049/17-29-78-68-15 (mó
wię po polsku)
VW GOLF GTI III, 1994 r., 2000 ccm, czarny metalic, spoilery, 
obniżony, wszystkie el. dodatki, ABS, RM + CD, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, alarm, garażowany, I właściciel w kraju, 
zadbany, stan b. dobry, • 21.000 z łr Chojnów, tel. 
0604/82-06-98'
VW GOLF III, GT, 1994 r., 115 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, immobilizer, 2 
pod. powietrzne, el. otw. szyberdach, reguł, fotel kierowcy, 
reguł. wys. mocowania pasów, obrotomierz, dzielone tylne sie
dzenia, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, spoilery, alum. 
felgi, książka ser, • 18.900 zl. Chojnów, teł. 076/818-75-32 po 
godz. 20,0602/29-7147
VW GOLF III, 1994 r., 57 tys. km, 1400 ccm, granatowy, wspo
maganie kier., immobilizer, 2 pod. powietrzne, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, oryg. przebieg, stan b. dobry, książ
ka serwisowa, - 21.500 zl. Długołęka,'tel. 071/315-01-80 
VW GOLF, 1994 r., 180 tys. km, 1900 ccm, TDi, szary metalic,
3-drzwiowy, otwierany dach, wspomaganie, welurowa tapicer
ka, RM, zadbany • 7.500 DEM + cło i transport lub na gotowo
- 23.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-27-47. 0604/21-41-62 
VW GOLF III, 1994 r., 87 tys. km, 1300 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, 4-drzwiowy, immobilizer, alarm, dzielone tylne siedze
nia, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., reg. fotele, reguł, 
wys. mocowania pasów, • 20.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/641-69-52
VW GOLF III, 1994 C., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grafito- 
woczarny, 3-drzwiowy, alum. felgi, wspomaganie kier., szyber
dach, alarm + pilot, stan techn. b. dobry, - 21.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-21-37, 0603/19-42-58 
VW GOLF VARIANT, 1994 r.. 171 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, 2 pod. powietrzne, relingi dachowe, szyberdach, reg. 
kierownica, reguł, fotel kierowcy, alum. felgi, centr. zamek, el. 
reg. reflektory, obniżony, po tuningu, atrakcyjny wygląd. Le
gnica, tel. 076/854-72-04, 0602/30-16-93 
VW GOLF KOMBI, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, czarny, wspo
maganie, szyberdach, centr. zamek, stan b. dobry, - 23.300 zł 
(możliwe raty przez komis). Legnica, tel. 0606/49-79-90 
VW GOLF III GT, 1994 r., 74 tys. km. 1900 ccm, TDi, granato
wy metalic, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, centralny zamek 
♦ pilot, wspomaganie kier., alarm, kubełkowe fotele, • 25.000 
zł. Leszno, tel. 065/526-10-02, 0502/30-52-70 
VW GOLF CL, 1994 r., 88 tys. km, 1400 ccm, i, czerwony, 
alarm, immobilizer, 3-drzwiowy, centr. zamek, RO Gama z 
RDS, el. reg. reflektory, dodatkowe światło .stop*, pokrowce, 
4 zagłówki, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, lotnicze 
fotele, garażowany, kompletna dokumentacja, • 19.000 zl. 
Miłocice, tel. 071/318-62-43
VW GOLF VARIANT, llf, 1994 r. 96 tys. km. 1800 ćcm. benzy
na, kolor wiśniowy metalic, relingi'dachowe, roleta, wspoma
ganie, obrotomierz, el.szyberdach. 4 zagłówki, radio, alarm, 
centr. zamek, - 22ł00l^zLJ Nysa  ̂teJ.,,077/^33-^1-97 w 
gódz:9-t7
VW GOLF III, KOMBI, 1994 r., 1400 ccm, benzyna I rejestra
cja 96;ry-Ł 19.000 zł. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
VWGOLF III, 1994 r., 130 tys. km. 1900 ccm. TDi, kolor grosz
kowy metalić, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, 
reguł, fotel kierowcy, hak, a larm, blokada skrzyni biegów, dzie
lona tylna kanapa, 3-drzwiowy, radio, stan b. dobry, - 21.800 
zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-52-96 
VW GOLF III, 1994 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
n i  wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, alarm, 
immobilizer, sprowadzony w całości, 5 miesięcy w kraju, I wła
ściciel, bez wypadku, opony zimowe, stan idealny. -19.500 
zł. Środa Śląska, tel. 0502/50-42-98,0503/10-85-52 
VW GOLF GL III, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
perłowogranatowy, bogate wyposażenie, welurowa tapicerka,
- 17.800 zł. Wrocław, tel. 071/338-02-01, 0601/55-35-64 
VW GOLF III, 1994 r„ 84 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, centr. zamek, immobilizer, 
el. reg. lusterka, alum. felgi. + kpi. kół zimowych, atrakc. wy
gląd, stan b. dobry. -19.500 zł. Wrocław, tel. 0607/22-32-01 
VW GOLF III, 1994 r., 120 tys. km, 1900ccm, TDi, granatowy,
4-drzwiowy. el. otw. szyby, kubełkowe siedzenia, ciemna tapi
cerka. wszystkie części oryg., stan idealny, sprow. z Francji, 
zarejestrowany, kpi. dokumentacja, karta pojazdu, I właści
ciel, - 25.500 zł lub zamienię na uszkodzony Audi A4, A6 TDi, 
Golfa IV TDi. Wrocław, tel. 071/328-80-37

VW GOLF III, 1994 r., 124 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, immobili
zer, alarm, oryg. RO, kpi. dokumentacja, kpi. opon zimowych 
z felgami, • 16.500 zl. Wrocław, tel. 348-92-10,0608/66-96-07 
VW GOLF III, 1994 r., 137 tys. km, 1400 ccm, granatowy me
talic, ABS, wspomaganie kier., zderzaki W kolorze nadwozia, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 18.900 zł. Wrocław, tel. 
0605/65-92-03
VW GOLF III, 1994 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDi, niebieski 
metalic, stan b. dobry - 6.800 DEM. Zawidów, tel. 
075/778-99-20,0604/14-75-89 
VW GOLF III, 1994 r., 152 tys. km, 1900 ccm. diesel, czarny 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., reguł, fotele, • 19.000 
zł. Zawidów, tel. 075/778-80-31 
O  VW GOLF III KOMBI, 1994/95 r., 1900 ccm, die

sel sprowadzony w całości, I właściciel, wspo
maganie, centr. zamek, alarm, 5-biegowy, zdję
cia do wglądu, stan b. dobry, • 19.800 zł. Środa 
Śląska, tel. 071/317-49-74 81011771

AMORTYZATORY 
ZAKŁAD 

REGENERACJI 
I WYMIANY 

WSZYSTKIE 
TYPY 

SAMOCHODÓW 
USŁUGI EKSPRESOWE 
Wrocław, ul. Letnia 15 

tel. 339-74-88,0-601 41 51 88
OP976737

VW GOLF III, 1994/95 r., 170 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, wspomaganie, el. otw. dach, immobilizer, 3-drzwiowy, 
kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, bez wypadku, I 
właściciel, dzielona tylna kanapa, oryg. lakier, właściciel nie
palący, -18.500 zl. Oława, tel. 071/313-80-99,0609/17-18-99 
VW GOLF III, 1994/95 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, mor
ski metalic, kombi, 2 pod. powietrzne, ABS, bez wypadku, stan 
b. dobry, • 18.500 żł. Rydzyna, tel. 065/538-02-99. 
0607/15-54-36
VWGOLF III. 1994/95 r.. 121 tys. km. 1900 ccm, TDI, metalic, 
ABSr 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, 5 dni w kraju, - 25.200 zl (kupujący nie płaci podatku). 
Sobótka, tel. 0605/39-71-67
VW GOLF III. 1994/95 r.. 81 tys. km, 1800 ccm, GT, ciemno
zielony metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, 2 po
duszki powietrzne, aluminiowe felgi 15* BBS, el. reguł, luster
ka, el. otwierane szyby, szyberdach, RM Pioneer, regulowana 
kierownica, kubełkowe fotele, właściciel niepalący, pełna do
kumentacja, serwisowany, zadbany, • 21.000 zl. Wrocław, tel. 
071/357-89-90

LOMBARD "WALOR"

POŻYCZKI
pod zastaw, np. samochodu 
op rocen tow an ie  2%  tygodn iow o  
Wrocław, ul. Traugutta 107 
tel. 343-56-35, 0-501 66 42 59

OP994157

VW GOLF III, 1995 r., 68 tys. km, 1800 ccm, czerwony, centr. 
zamek, wspomaganie, RM, el. reg. lusterka, 4-drzwiowy, we
lurowa tapicerka, • 21.200 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Ra
wicz, tel. 065/546-17-65,0603/81-10-13 
VW GOLF III KOMBI, 1995 t., 123 tys. km, 1900 ccm. TDi. 
zielony metalic, I właściciel, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyberdach, alum. felgi, roleta, relingi dachowe, białe 
zegary, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, - 25.900 
zł. Syców, tel. 062/785-36-81.0603/92-75-63 
O  VW GOLF III KOMBI, 1995 r., 74 tys. km, 1800 

ccm, 90 KM, kolor perłowośliwkowy, relingi da
chowe, wspomaganie, roleta, hak, reguł wyso
kość: 4 pasów, kierownicy i fotela kierowcy, 
składane i dzielone tylne siedzenie zarejestro
wany, po przeglądzie technicznym, nie eksplo
atowany w kraju, • 20.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/75-32-55 02024491

TULEJE
PRZEKŁADNIE KIEROWNICZE

REGENERACJE, SKUP, SPRZEDAŻ 
ZESTAWY USZCZELNIAJĄCE O 

ELEMENTY ZAWIESZEŃ 3
(WYSYŁKA) —

Wrocław, ul. Nyska 59 '3
tel. 333-94-57. 367-35-87 w. 38

O  VW GOLF III, 1995 r., 116 tys. km, 1600 ccm, bia
ły, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, el. otw. szy
berdach, wspomaganie, alarm, immobilizer, za
dbany, • 20.300 zł. Wrocław, tel. 071/325-93-69 
02024421

VW GOLF III, 1995 r., 94 tys. km, 1600 ccm, czerwony, stan 
idealny, I właściciel, 3-drzwiowy, książka serwisowa, szyber
dach, garażowany, wspomaganie kier, - 21.500 zł. Dzierżo
niów, tel. 0605/59-94-46
VW GOLF, 1995 r., 68 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 5-drzwio- 
wy, alarm, centr. zamek, • 20.000 zł. Jezierzyce, tel. 
071/316-12-46
VW GOLF III, CABRIO, 1995 r., 87 tys. km, 1800 ccm. benzy
na, czamy metalic. ABS, RM. 4 x el. otw. szyby, et. reg. luster

ka, centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie, kubełkowe fotele 
i podgrzewane, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 27.900 zl lub 
zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
VW GOLF III, 1995 r., 133 tys. km, 1600 ccm, niebieski meta
lic, klimatyzacja, katalizator, el. otwierane szyby, wspomaga
nie kier., centralny zamek, wersja Pink Floyd, bez wypadku,
5-drzwiowy, RO, stan idealny, • 24.800 zł. Kłodzko, tel. 
0607/09-69-17 .
VW GOLF, 1995 r„ 140 tys. km, 1400 ccm, biały, 2 pod. po
wietrzne, el. otw. szyberdach, obniżony, sportowy ukł. wyde
chowy, białe zegary, soczewkowe lampy, .regulacja świateł, 
przyciemnione szyby, alum. felgi, - 22.000 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 0607/75-07-05 *
VW GOLF III, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyberdach, immobilizer, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, zadbany, • 24.800 zł. 
Oława, tel. 071/313-24-96, 0605/05-74-13 
VW GOLF III GL, 1995 r., 124 tys. km, 1900 ccm. turbo D, 
srebrny metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., 
wspomaganie, el. otw. szyberdach, alarm + pilot, zadbany,ga
rażowany, RM, atrakc. wygląd, oclony w całości, kpi. doku
mentacja, oszczędny, I właściciel, stan techn. b. dobry, faktu
ra VAT, - 23.600 zł. Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
VW GOLF III, 1995 r„ 59 tys. km, 1600 ccm, benzyna, fioleto
wy metalic, .3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, szero
kie progi, zadbany, nowe opony, RO z szufladą, atrakc. wy
gląd, - 19.800 zl. Środa Śl., tel. 071/317-24-13 
VW GOLF, 1995 r., 148 tys. km, 1900 ccm, TDI, czarny, bez 
wypadku, RO, el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, zde
rzaki w kolorze nadwozia, reg. kierownica i wysokość fotela, 
zadbany, b. ekonomiczny,  ̂ 25.700 zł. Wałbrzych, teł. 
074/847-33-33
VW GOLF III, 1995 r., 96 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek z pilotem, alum. felgi, CD 
z RDS, 6 głośników, obrotomierz, oznakowany, dodatkowe 
światło .stop', stan b. dobry, kpi. dokumentacja, • 25.800 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 0604/59-24-04 
VW GOLF III, 1995 r., 2000 ccm pełne wyposażenie elektrycz
ne, telefon, radioodtwarzacz, klimatyzacja, webasto koloru an
tracyt, bez pośredników, pełna dokumentacja, wersja amery
kańska, - 25.000 zl. Wrocław, tel. 0502/54-08-12 
VW GOLF III, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna wspo
maganie, poduszka pow., szyberdach, zadbany! - 20.900 zł. 
Wrocław, tel. 0503/91-65-81
VW GOLF III, 1995/96 r„ 155 tyś..km, 1900 ccm, turbo D ABS. 
wspomaganie, immobilizer, lusterka i zderzaki w kolorze nad
wozia, w kraju od 2 miesięcy, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, -25.600 zł, Bolesławiec, tel. 0600/85-95-23 
VWGOLF III, KOMBI, 1995/96 r., 140 tys. km, 1900 ccm, die
sel, atramentowy metalic, wspomaganie, roleta, obrotomierz, 
centr. zamek, książka serwisowa, 2 tygodnie w kraju, 2 ele
menty do lakierowania, stan b. dobry, - 22.800 zl (możliwe 
raty). Bralin, tel. 062/781-25-19,0602/26-90-03 
VW GOLF III, 1995/96 r., 68 tys. km, perłowozielony metalic, 
wspomaganie, c. zamek, listwy i zderzaki w kolorze nadwo
zia, reg. kierownica, 5-drzwiowy, kubełkowe fotele, dzielona 
tylna kanapa, 4 zagłówki, radioodtwarzacz + 8 głośników, alum. 
felgi, przyciemniane tylne lampy, el. reg. reflektory halogeno
we, inne, - 23.500 z l, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej. 
Kępno, tel. 0603/57-50-27
VW GOLF CABRIO BON JOVI KARMANN, 1996 r., 1900 ccm, 
TDI, niebieski metalic, RO, 5-biegowy, wspomaganie kier., 
centr. zamek, el. reg. lusterka, hak, poduszka pow., el. otw. 
szyby, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, białe ze
gary, kubełkowe fotele, domykanie szyb, • 38.000 zł. Drez
denko, tel. 095/762-08-19,0600/54-48-50 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem -AG0202 www.au- 
togielda.com:pl)
VW GOLF III KOMBI, 1996 r., 70 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, ABS, 2 poduszki pow., el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, wspomaganie kier., centr. zamek, immobilizer, iTeg. kierow
nica, relingi dachowe, radio, zadbany, -21.500 zł. Milików 173, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0606/68-58-17 
VW GOLF, 1996 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony, centr. 
zamek, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, welurowa ta
picerka, el. reg. lusterka, relingi dachowe, w kraju od miesią
ca, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 071/399-08-41, 0501/41-74-00 
VW GOLF, 1996 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, na 
białych tablicach • 1.400 DEM. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0600/54-77-24
VW GOLF KOMBI III, 1996 r., 160 tys. km. 1900 ccm. turbo D. 
srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyberdach, 
wspomaganie kier., centr. zamek, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, • 26.500 zl. Krotoszyn, teł. 062/722-00-13 po 
godz. 17
VW GOLF GTI III, 1996 r., 133 tys. km, 2000 ccm, perłowo- 
czarny, 3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, szy
berdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 2 pod. powietrz
ne, komputer, kubełkowe fotele, centr. zamek, alarm + pilot, 
obniżony, - 29.000 zł. Legnica, tel. 0601/88-27-80 
VW GOLF KOMBI. 1996 r., 140 tys. km. 1900 ccm. turbo D. 
biały, relingi dachowe, roleta, wspomaganie kier., centralny 
zamek, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, szyberdach, ABS, 
sprowadzony w całości, w kraju od 3 miesięcy, - 27.000 zł. 
Lubomierz, tel. 0502/33-36-16, 0504/76-69-09 
VW GOLF III, GT, 1996 r„ 32 tys. km. 1800 ccm, biały, alarm, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, 
RM, komputer, kubełkowe fotele, - 24.600 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-04-03
VW GOLF MOVE, 1996 r., 82 tys. km, 1400 ccm, czarny, kli
matyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, białe 
zegary, RM Kenwood, garażowany, - 24.900 zł. Wrocław, tel. 
071/363-60-61
VW GOLF III, 1996 r., 73 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, automatic, 2 poduszki powietrzne, el. otwie
rany szyberdach, immobilizer, centralny zamek, alarm, wspo
maganie kier., welurowa tapicerka, radio, - 19.900 zl. Wro
cław, tel.0606/70-09-43
VW GOLF, 1996/97 r., 57 tys,. km, 1800 ccm, czarny metalic, 
wersja Bon Jovi, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, alum. fel
gi, RO, kubełkowe fotele, skórzana kierownica, • 24.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-40-39 po godz. 18 
VWGOLF III KOMBI, 1997 r., 64 tys. km, 1900 ccm. -TDi, nie
bieski, serwisowany, serwo, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, 
ABS, el. otw. szyberdach, relingi dachowe, roleta, obrotomierz, 
białe zegary, - 32.500 zl. Syców, tel. 0601/55-28-50 
VW GOLF III, 1997 r., 57 tys. km. 1900 ccm. turbo D, grafito
wy, 5-drzwiowy, klimatyzacja, alarm, immobilizer, centralny 
zamek, lampy tylne, listwy, zderzaki w kolorze nadwozia, kom
plet opon zimowych, - 30.500 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-95-27
VW GOLF, 1997 r., 100 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwony, 
kupiony w salonie, 5-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie 
kier., centralny zamek, blokada skrzyni biegów, stan idealny,
• 29.000 zł lub zamienię na tańszy (benzyna). Głogów, tel. 
076/834-04-30,,0600/55-49-06 
VW GOLF III, KOMBI, 1997 r., 107 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, zielony, ABS, klimatyzacja, centr. zamek,alarm, 2 pod. po
wietrzne, wspomaganie, relingi dachowe, roleta, el. otw. szy
berdach, alum. felgi, halogeny, Mul-T-Lock, 2 lata w kraju, -
35.000 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/354-48-79 wieczo
rem
VW GOLF III JOKER, 1997 r„ 38 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, perłowoniebieski, zadbany, garażowany, ABS, wspo
maganie, reguł, fotel kierowcy, kubełkowe fotele, el. otw. szy
berdach, el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, 3-drzwiowy, stan 
idealny, - 24.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-62-82 wieczorem 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem -AC0223 www.autogielda.com.pl)
VW GOLF IV, 1997/98 r.. 75 tys. km. 1900 ccm, TDi 110 PS, 
czarny metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw, szyby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, c. zamek + pilot, alarm, alum. felgi 16". 
fotele .Recaro’ , radioodtwarzacz, 5-drzwiowy; stan b. dobry, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 43.000 zl. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 0601/88-28-89 
VW GOLF CL KOMBI, 1998 r.. 69 tys. km, 1400 ccm. îały, 
sprowadzony w całości, ABS, 2 pod. powietrzne, immobilizer, 
wspomaganie, - 30.500 zł. Legnica, tel. 0605/72-39-44 
VW GOLF III, 1998 r., 1900 ccm, TDi, srebrny metalic,'klima
tyzacja. ABS. poduszka pow., centr. zamek, relingi dachowe, 
'33.500 zł. Lubin, tel. 076/842-45-74, 0603/32-19-50 
VW GOLF IV, 1998 r., 93 tys. km, 1900 ccm, TDi, czarny me
talic, 110 KM, 3-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, bloka
da skrzyni biegów, alum. felgi 16*, RM.oryg., oznakowany, bez 
wypadku, • 42.500 zł. Łęknica, gm. Żary. tel. 0601/77-40-54 
VW GOLF IV. 1998 r., 110 tys. km, 1900 ccm, TDI. srebrny 
metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, el otw. szyby,

el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek +. alarm, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, 5-drzwiowy, - 40.000 zl. Oleśnica, 
tel. 0601/69-63-47
VW GOLF IV, 1998 r., 85 tys. km, 1900 ccm, SDi, zielony me
talic, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, centr. zamek, 
alarm * pilot, 5-dr2wiowy, stan idealny, I właściciel, kpi. doku
mentacja, • 38.000 zl. Wrocław, tel. 0503/94-37-66 
VW GOLF IV, 1998/99 r., 27 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielony 
metalic, wspomaganie,-reg. kierownica, 2 pod. powietrzne, 
ABS, reguł, fotel kierowcy, radio, 5-drzwiowy, kupiony w salo
nie, I właściciel, bez wypadku, - 40.000 zł lub zamienię. Jaro
cin, tel. 062/741-13-08
VW GOLF IV. 1998/99 r., 108 tys. km. 1900 ccm. TDi, biały, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, serwisowany, 5-drzwiowy, kli
matyzacja. ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 poduszki 
pow., wspomaganie, centr. zamek, alarm, komplet opon zimo
wych, alum. felgi, właściciel niepalący, stan idealny, • 41.500 
zł. Wrocław, tel. 0605/15-27-15 
VW GOLF IV, 1998/99 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TDi, biały.
5-drzwiowy, ABS, reg. kierownica, wspomaganie, ABS, klima
tyzacja, 4 poduszki pow., centr. zamek + alarm i pilot, immobi
lizer, RM VW, książka serwisowa, bez wypadku, oszczędny, 
stan idealny, • 39.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-73-96, 
0602/84-64-56 .
VW GOLF IV, 1999 r.,,14 tys. km, 1600 ccm, benzyna, perło- 
woczarny, 4 pod. powietrzne, klimatronic, ABS, reg. kierowni
ca, sportowe fofele, el otw. sżyby, alarm, centr. zamek, alum. 
felgi J6*. 5 elementów do lakierowania, • 37.500 żł. Borów, 
;teh 0608/68-42-93
VW GOLF IV, 1999- r., 9 tys. km, 1600 ccm, Sft, czarny,
3-drzwiowy, 4 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. szyby i reg. 
lusterka, alarm, halogeny, kubełkowe fotele,.książka serwiso
wa, oryg. przebieg, jak nowy, - 42.900 zł (cena do negocjacji). 
Karpacz, tel. 075/761-97-58 wieczorem, 0600/27-01-37 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AE0054 www.autogielda.com.pl)
VW GOLF IV, 1999 r., 59 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
nozielony perłowy, 2 pod. powietrzne, 3-drzwiowy, ABS, kli
matyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, I właściciel, 
kupiony w Polsce, - 49.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/853-95-50 
VW GOLF IWARIANT, 1999/00 r., 60 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
perłowoczerwony, 110 KM, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, alarm, kupiony w Polsce, stan idealny, 
-61.900 zł., tel. 0608/55-22-66 '
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 JETTA, 1979 r., 1300 ccm, czerwony, stan b. dobry, - 2.900 
zł. Oława, tel. 0607/78-95-43
VW JETTA, 1980 r., 1500 ccm, żółty, po remoncie blacharki, 
po lakierowaniu, 4-drzwiowy, nowe amortyzatory, klimatyza
cja, silnik • stan b. dobry, -3.000 zl. Mirsk, tel. 075/647-01 -40 
VW JETTA GTI, 1980 r., 130 tys. km, 1600 ccm, biały, szyber
dach, ciemne szyby, spoilery tylne i przednie, aluminiowe fel
gi 14", alarm, białe zegary, sportowa kierownica, 5-biegowy, 
atrakcyjny wygląd, stan dobry, • 3.300 zł lub zamienię na inny 
samochód. Nysa, tel. 077/433-29-60 
VW JETTA, 1980 r., 1600 ccm, zielony metalic, przegląd do
11.2001 r., szyberdach, RO, bez korozji, stan b. dobry, -1.850 
zł. Oława, tel. 071/303-07-91,0607/72-02-46 
VW JETTA CL, 1,1980 r., 1100 ccm, zielony metalic, 3-drzwio- 
wy, przegląd do 10.2001, zarejestrowany, stan dobry, • 2.500 
zł. Złotoryja, tel. 0606/32-72-51

__________________
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VW JETTA, 1981 r., 125 tys. km, 1500 ccm, benzyna przegląd 
do 02.2002 r., RO, stan dobry, • 3.300 zł. Wrocław, tel. 
071/329-04-03.
VW JETTA, 1981 r.; 1300 ccm, benzyna, złoty metalic,
4-drzwiowy, stan b. dobry, • 2.400 zł lub zamienię. Złoty Stok. 
tel. 074/817-57-93, 0608/49-74-01
VW JETTA, 1981 r., 137 tys. km, 1300 ccm, niebieski metalic, 
- 2.900 zł. Janowiec, tel. 074/817-01-97 
VW JETTA I, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, po re
moncie silnika, blach, i ukł. ham., 5-biegowy, alum. felgi, przy
ciemniane szyby, spoiler, 4-drzwiowy • 4.800 zł lub zamienię. 
Paczków, tel. 077/431-70-09
VW JETTA. 1984 r.. 160 tys. km. 1300 ccm, benzyna, biały, 
oznakowany, szyberdach, alum. felgi, alarm, RO, • 4.700 zł. 
Sulislawice, tel. 074/816-06-08 
VW JETTA 1,1984 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 5-biegowy,
2-drzwiowy, po wymianie paska rozrządu, płynów, oleju, fil
trów, stan silnika i blacharki idealny, nowe opony, • 6.500 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-02-03, 0501/57-68-28 
VW JETTA, 1985 r„ 1600 ccm, diesel, • 8.000 zl. Bolesławiec, 
tel. 0504/94-77-50
VW JETTA, 1985 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebieski 
metalic, szerokie zderzaki, 4-drzwiowy, alum. felgi, welurowa 
tapicerka, stan b. dobry, • 7.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-57-42
VW JETTA II, 1985 r., kolor grafitowy metalic, 4-drzwiowy,
5-biegowy, hak, stan dobry, - 6.000 zl. Bolków, tel. 
075/741-43-02
VW JETTA, 1985/86 r., 1800 ccm, zloty metalic, szyberdach,
4-drzwiowy, - 7.900 zł lub zamienię na kombajn zbożowy, lub 
ciągnik rolniczy. Ścinawa, tel. 076/850-12-54 
VW JETTA II, 1985/86 r., 140 tys. km, 180Ó ccm, benzyna, 
szary metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, nowe amortyzatory, kloc
ki i tarcze hamulcowe, serwisowany w salonie, welurowa tapi
cerka, dodatkowe światło .stop*, garażowany, stan b. dobry, •
7.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-12-79
VW JETTA, 1986 r., 94 tys. km, 1800 ccm, GTI, wtrysk, beżo
wy, 4-drzwiowy, stan idealny, automatic - 900 DEM. Bolesła
wiec, tel. 0601/56-40-24
VW JETTA II, 1986 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 4-drzwiowy, oznakowany, nowe amortyzatory, hak, 
sprowadzony w całości, zadbany, ekonomiczny, stan b. do
bry, -6.600 zł lub'zamienię na busa. Kowary, tel. 0601/16-02-78 
VW JETTA, 1986 r., 160 tys. km, 1600 ccm, brązowy metalic, 
nowe opony, 2-drzwiowy, immobilizer, katalizator, stan ideal
ny - 900 DEM. Świebodzin, tel. 0609/48-61-3&
VW JETTA II, 1986 r., 1800 ccm, wtrysk, srebrny metalic,
4-drzwiowy, alum. felgi, szyberdach, RO, atrakcyjny wygląd, -
7.000 zł. Wrocław, tel. 071/368-12-76
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, el. reg. lu
sterka, szyberdach, welurowa tapicerka, centr. zamek, alarm, 
podłokietnik, stan b. dobry, • 7.300 zł lub zamienię na inny, 
(możłiwe raty). Legnica, teł. 076/862-51 -58. 0608/72-41 -52 
VW JETTA, 1987 r., 120 tys. km, 1300 ccm, czerwony,
4-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, stan b. dobry, - 8.600 zl lub 
zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
VW JETTA GTI, 1987 r., 174 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciem
noniebieski, po remoncie blacharki i lakierowaniu, konserwa
cja, szerokie zderzaki, alum. felgi, welurowa tapicerka, RO. 
atrakc. wygląd, stan techn. b. dobry, • 9.000 zł lub zamienię. 
Złotoryja, fel. 076/878-41-13, 0605/56-91-48 
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 II. 1988 r.. 1600 ccm. benzyna, kolor grafitowy me
talic, 4-drzwiowy. 4-biegowy, zadbany, garażowany, kpi. do
kumentacja, nowe opony, I właściciel, - 9.300 zł. Bolesławiec, 
tel. 0502/84-03-75
VW JETTA. 1988 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 4-drzwio-
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OP994187 KUPUJĄC U NAS NIE PRZEPŁACASZ
•  AM ORTYZATORY
- światowa jakość, 2 lata gwarancji
- wszystkie marki zachodnie
■ dla odbiorców prowadzących działalność 
gospodarczą - duże rabaty

G2
MONTAŻ we współpracujących serwisach GRATIS

przykładowe ceny detaliczne amortyzatorów (z montażem):
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sprzęgła kompletne

•  ELEMENTY ZAWIESZEŃ H3
•  KLOCKI HAMULCOWE
- FERODO - to jakość cert. 9001, producent do wyposażenia 
fabiycznego. _ haki, baaażniki, pokrowce i inne

W A K C ESO R IA  - najbogatsza oferta w mieście

071/336-20-95, -96 
teljfax 336-29-21 

Wrocław, ul. Źegiestowska 3

wy. stan b. dobry - 1.700 DEM. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0600/54-77-24 |  '
VfW JETTA, 1988 r„ czerwony, bez Wypadku, ̂ tah idealny, - 
9.400 zl. Świebodzice, tel. 0609/64-06-65 
VW JETTA GT, 1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, alum. felgi, ABS, centr. źamek, ciemne szyby,
4-drzwiowy, wspomaganie, komputer, welurowa tapicerka, el. 
otw. szyby, el. reg. i podgrzew. lusterka, podłokietnik, szyber
dach, zadbany, dużo nowych części, - 9.700 zł lub zamienię. 
Zgorzelec, tel. 0605/60-31-95, 075/777-80-46
VW JETTA, 1988/97 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, sze
rokie zderzaki, el. bagażnik, inst. gazowa, nowy akumulator 
(gwarancja), nowe przeguby i inne części zawieszenia, udo
kum. pochodzenie, stan dobry, atrakc. wygląd, • 97.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-03-32
VW JETTA, 1989 r., TDI, czerwony, 5-drzwiowy, szerokie zde
rzaki, nakładki, -11.500 żl. Konary, tel. 076/870-92-10 
VW JETTA, 1989 r., 230 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grana
towy metalic, stan b. dobry, 4-drzwiowy, szyberdach, szerokie 
zderzaki, nowe ąmortyzatory^na gwarancji), nowe bębny i 
sprężyny, reg. wysokość pasów i fotela kierowcy, po remon
cie blacharki, hak, stan silnika b. dobry, nowe zawieszenie, - 
10,000 zł. Lubin, tel. 076/842-25-36 
VW JETTA, 1990 r„ 175 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor gra
fitowy, ABS, centr. zamek, obrotomierz, kubełkowe fotele,
5-biegowy, hak, -12.300 zł. Wrocław, tel. 071/782-69-85 
VW JETTA, 1990/95 r., 168 tyś. km, 1600 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy, 2-drzwiowy, po wymianie pasków, wtrysków, świec, 
nowy akumulator, el. reg. reflektory, szerokie zderzaki, zadba
ny, - 12.000 zł. Lubin, tel. 076/846-80-39

ITOMBO l
SYSTEMY LOKALIZACJI POJAZDÓW 

GPS, LOJACK 
NAWIGACJA SATELITARNA

TEL.071/ 31512 49,351 63 07 w25
VW JETTA, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, TDi, czerwień 
meksykańska, 5-biegowy, 4-drzwiowy, wspomaganie, weluro
wa tapicerka, centr. zamek, RM, podłokietnik, nowe opony, w 
kraju od 2 tygodni, bez wypadku, szerokie zderzaki, plastiki 
na progach i nadkolach, stan b. dobry, • 15.900 zł. Sobótka, 
tel. 0605/73-61-45
VW JETTA, 1991 r., 114 tys. km, 1600-ccm, diesel, kolor gra
fitowy metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 
szyberdach, welurowa tapicerka, RO, hak, kpi. dokumenta
cja, garażowany, stan b. dobry, - 13.300 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0602/88-89-68
VW JETTA, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, bordowy metalic, 
szyberdach, szerokie zderzaki, nakładki plastikowe na pro
gach i nadkolach, atrakc. wygląd, • 11.700 zl. Żagań, tel. 
068/477-74-27, 0603/13-02-07 
VW JETTA, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, metalic,
4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RM, pełna dokumenta
cja, zadbane wnętrze, stan b. dobry, • 14.200 zl lub zamienię, 
najchętniej na Mercedesa 124 diesel. Bolesławiec, tel. 
075/732-23-10, 0501/31-31-95
VW JETTA, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wtrysk, 
brązowy metalic, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapi
cerka, szerokie zderzaki, el. reg. reflektory, automatic, • 10.500 
zl. Chocianów, tel. 076/818-44-39 
VW JETTA GL. 1991/92 r., 109 tys. km, 1600 ccm; wtrysk, 
granatowy metalic, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowa
ny, bez wypadku, oryg. lakier i przebieg, kpi. dokumentacja, I 
właściciel, serwisowany, 4-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa ta
picerka, wspomaganie, centr. zamek, szerokie zderzaki, el. 
reg. reflektory, stan idealny, - 13.800 zł (możliwe raty lub za
miana). Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
VW JETTA, 1991/92 r., 180 tys. km, 1600 ccm. turbo D. biały, 
wspomaganie, centr. zamek, ABS, welurowa tapicerka, RM, 
bez wypadku, szyberdach, - 15.500 zł. Lubin, tel. 
0601/77-83-02
VW JETTA GL, 1992 r., 119 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
centralny zamek, wspomaganie kier., szerokie zderzaki, ka
talizator, nowy wydech, stan b. dobry, -11300 zl. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-35-14
O  VW LUPO SDI, 1999 r., 56 tys. km, 1700 ccm, 

SOi, niebieski, wspomaganie, radio, • 28.500 zł. 
., tel. 065/549-61-84, 0609/51-84-55 03003171

VW LUPO, 1999 r., 25 tys. km, 1000 ccm, czerwony, białe 
zegary podświetlane na niebiesko, immobilizer w kluczyku, 
zderzaki w kolorze nadwozia, książka serwisowa, oryg. RM, 
atrakc. wygląd, - 26.200 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-49-27 
VWLUPO, 1999 r., 25 tys. km, 1700 ccm, SDI, perłowoniebie- 
ski, wspomaganie, reg. kierownica, tylne szyby uchylane, RM,
• 29.500 zł. Oława. tel. 071/313-38-80, 0601/53-99-68
VW PASSAT, 1976 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, zarejestro
wany, .na chodzie*, 2-drzwiowy, drugie auto na części, pilne. 
Osiecznica, tel. 075/731 -25-43 
VW PASSAT, 1978 r., 220 tys. km, 1600 ccm, diesel, poma
rańczowy, nowe amortyzatory, hamulce, wtryskiwacze, pom
pa wtryskowa, łożyska, techn. sprawny, bez korozji, w ciągłej 
eksploatacji, • 3.300 zl. Stronie Śl., tel. 074/814-17-38 
VW PASSAT, 1978 r., 1300 ccm, żółty, bez rdzy, techn. spraw
ny. niskie opłaty, - 1.300 zł. Wrocław, tel, 071/783-95-74 
VW PASSAT KOMBI, 1979 r., 1500 ccm, diesel stan dobry, • 
2.500 zł. Kamienna Góra, tel. 0600/88-12-26 
VW PASSAT, 1980 r., 2 tys. km, 1460 ccm, diesel, zielony, na 
dotarciu, po remoncie, nowe amortyzatory, stan b. dobry, •' 
3.000 zł lub zamiana na Fiat 126p, po 90 r.\ Gościszów, gm. 
Nowogrodziec, tel. 075/736-77-24,0502/09-98-07 
VW PASSAT KOMBI, 1980 r., 1600 ccm, benzyna przegląd do 
05.2002 r.. stan b. dobry, > 2.000 zl. Polkowice, tel. 
076/749-90-16
VW PASSAT CL, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy,
5-drzwiowy, 5-biegowy, RO + głośniki, nowe amortyzatory tyl
ne, dodatkowo komplet opon zimowych, • 2.950 zł. Karpacz, 
tel. 0609/26-96-36
VW PASSAT KOMBI, 1981 x„ 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
hak, stan dobry, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 789-61-92, 
0602/66-98-99
VW PASSAT, 1981 r., 250 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski, nowy akumulator, po wymianie paska rozrządu, nowy 
układ wydechowy, • 3.300 zł. Wrocław, tel. 071/786-49-79 
VW PASSAT, 1982 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czep 
wony, stan b. dobry, po remoncie kapitalnym, - 4.000 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Dąbrowa, tel. 077/464-10-97 
VW PASSAT, 1982 r„ 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, 
atrakcyjny wygląd, nowy lakier, aluminiowe felgi, siloik z 1986 
r.. 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 3.400 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-86-42, 0605/12-90-67 
VW PASSAT. 1982 r., 220 tys. km, 1600 ccm. biały, - 3.500 zł. 
Opatówek, tel. 062/761-91-15
VW PASSAT KOMBI, 1982 r., 270 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, niebieski, udokumentowane pochodzenie, po remoncie za
wieszenia przedniego, automatyczna reg. hamulca do cięża
ru, - 3.800 zł. Piechowice, tel. 075/761-16-45,0609/35-40-72 
VW PASSAT KOMBI, SYNCRO GT, 1983 r., 260 tys. km, 2000 
ccm, srebrny metalic, napęd 4x4, wspomaganie, alarm, centr. 
zamek, hak, relingi dachowe, roleta, immobilizer, szyberdach, 
alum. felgi, przegląd do 03.2002 r., dużo części zamiennych,
- 4.800 zl. Giebułtów, gm. Mirsk, tel. 075/783-44-11
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, hak,
• 1.300 zł lub zamienię na motorynkę, z dopł., możl. inne pro
pozycje. Wrocław, tel. 0607/11 -84-32
VW PASSAT GL, 1984 r., 151 tys. km, 1800 ccm, biały, katali
zator, alum. felgi, centr. zamek ♦ pilot, alarm, RO, szyberdach, 
welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa. 4 zagłówki, reguł, 
wys. mocowania pasów, dodatkowe światło .stop" w lotce, I 
właściciel w kraju, stan b. dobry, • 11.200 zł. Bielawa, tel. 
074/833-92-81
VW PASSAT, 1984 r., 1800 ccm, benzyna na białych tablicach
- 500 DEM. Bobrowice, tel. 068/391-31-74
VW PASSAT, 1984 r., 185 tys. km,-1300 ccm, benzyna, czer
wony, 4-biegowy, halogeny przednie i tylne, zadbany, stan do
bry, • 6.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-21 -03 
VW PASSAT. 1985 r.. 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, inst. gazowa, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, RM, stan b. dobry, po remoncie, welurowa ta

picerka, - 6.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza, inny. 
Wrocław, tel. 071/396-50-41, 0603/19-13-93 
VW PASSAT, 1985 r„ 170 tys. km, 1600 cćm, benzyna, czer
wony, inst. gazowa, szyberdach, sian b. dobry, - 5.000 zł. Zło- 
toryja. tel. 076/878-35-39
VW PASSAT KOMBI, 1985 r., 145 tys. km, 1600 ęcm, benzy
na, biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, • 6.200 zl. Bo
guszów-Gorce, tel. 074/844-27-58 
VW PASSAT, 1985 r.. 2000 ccm, wtrysk, kolor morski metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, serwo, el. reg. lusterka, szyberdach, 
alum. felgi, 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, re
lingi dachowe, kpi. dokumentacja, blacharka do poprawek, stan 
b. dobry, - 3.700 zł. Miękinia, tel. 071/317-83-57, 
0503/79-60-40
VW PASSAT, 1986 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, alum. felgi, szyberdach, szerokie listwy i zderzaki, 
hak, sportowa kierownica i siedzenia, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, -5.200 zł. Grodków, tel. 077/415-33-89 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, model przej
ściowy, tylne szyby uchylane, szerokie zderzaki, 5-drzwiowy, 
RO, hak, sprowadzony w całości, stan b. dobry • 7.200 zł lub 
zamienię na inny, w tej cenie lub tańszy, może być uszkodzo
ny, np. Ford Scorpio. Głogów, tel. 0604/87-43-11 
VW PASSAT, 1986 r., 143 tys. km, 1600 ccm, błękitny metalic, 
inst. gazowa, kubełkowe fotele, szyberdach, hak, szerokie zde
rzaki, 5-biegowy, zadbany, stan b. dobry, • 6.900 zł. Jawor, 
tel. 076/870-88-74, 0601/71-45-58 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
stan silnika b. dobry, alarm, szer. zderzaki, szyberdach, spo
ilery - 5.500 zł. Trzebnica 29, tel. 0603/21-42-98 
VW PASSAT SEDAN, 1987 r., 220 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
srebrny metalic, stan techn. dobry, • 9.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-52-49 po godz. 16
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1800 ccm, benzyna na białych 
tablicach • 700 DEM. Bobrowice, tel. 068/391-31-74 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r„ 120 tys. km. 1600 ccm, benzy
na. bordowy, inst. gazowa, stan b. dobry, relingi dachowe, 
5-biegowy, nowy model, szerokie zderzaki, roleta, 4 zagłówki, 
RM * głośniki, - 4.500 zł lub zamienię na inny, uszkodzony. 
Jelenia Góra. tel. 0603/61-59-50. 0609/26-96-78 
VW PASSAT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, stan b. dobry 
•1.800 DEM. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0600/54-77-24 
VW PASSAT, 1987 r., 155 tys. km. 1800 ccm, benzyna, biały, 
relingi dachowe, szerokie błotniki, RO, - 7.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-32-29
VW PASSAT SEDAN, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, granatowy metalic, stan b. dobry, 5-biegowy, • 6.000 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-77-22 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 15 tys. km, 1600 ccm, turfco D, 
czerwony, szyberdach, relingi dachowe, 5-biegowy, - 8.300 zł 
lub zamienię na mniejszy. Sowiny, tel. 065/545-72-36 
VW PASSAT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, turbo D, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, RM, dzielona tylna kanapa, sze
rokie zderzaki, sprowadzony w całości, I właściciel, kpi. doku
mentacja, garażowany, nowe opony, nowy.akumulator (gwa
rancja), atrakc. wygląd, stan idealny, - 9.600 zl. Kamienica, 
tel. 077/431-79-56, 0606/48-91-65
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VW PASSAT SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy metalic, nowy model, inst. gazowa, sprowadzony w ca
łości, stan b. dobry, • 12.800 zł. Wrocław, tel. 342-83-10 
VW PASSAT, 1988/89 r., 175 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, garażowany, spoiler, szyberdach, zabezp. przed 
kradzieżą, RO, nowy pasek rozrządu, zadbany, stan b. dobry
• 10.700 zł lub zamienię na Mercedesa Vito CDI, z dopłatą lub 
Chryslera Voyagera TD 1996 r. albo inny nowszy. Bolesławiec, 
tel. 075/732-69-86 po godz. 18, 0502/32-23-67
VW PASSAT SEDAN. 1988/89 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, szy
berdach, 5-biegowy, centr. zamek, wspomaganie, ABS, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, • 11.800 zl. Gościce, tel. 
077/431-75-02, 0605/13-60-52 
VW PASSAT, 1988/89 r.. 115 tys. km, 1800 ccm, metalic, I 
właściciel, bez wypadku, oryg. lakier, szyberdach, RM, alarm, 
stan idealny, • 11.200 zł. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 
074/819-48-91, 0604/66-59-28 
VW PASSAT KOMBI, 1988/89 r.,.198 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna. niebieski metalic, 5-biegowy, relingi dachowe, dzielona 
tylna kanapa, 4 zagłówki, - 11.400 zl lub zamienię na inny, 
może być uszkodzony. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 
0605/62-69-98
VW PASSAT, 1989 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy meta
lic, szyberdach, stan b. dobry, • 10.900 zl. Rydzyna, tel. 
065/538-02-99, 0607/15-54-36 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 1800 ccm, benzyna nowa inst. 
gazowa, stan b. dobry, • 13.000 zl. Bodzanów, tel. 
077/439-41-40
VW PASSAT, 1989 r., 203 tys. km, 1860 ccm, benzyna, czer
wony, instal. gazowa, centr. zamek, wspomaganie, blokada 
biegów, nowe amortyzatory przednie, przegląd do 04.2002 r,
• 12.300 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-18-15
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 177 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, relingi, szyberdach, • 11.500 zł. Leszno, tel. 065/520-70-35, 
0604/75-84-02
VW PASSAT, 1989 r„ 1600 ccm, zloty metalic, po wymianie 
amortyzatorów i ukł. hamulcowego, nowe opony, atrakcyjny 
wygląd, - 12.500 zł. Lubań Śl., tel. 075/646-08-05, 
0607/70-14-11
VW PASSAT SEDAN, 1989 r., 1600 ccm, bordowy metalic, 
5-biegowy, 4-drzwiowy, nowe opony i amortyzatory, immobili
zer, RM Philips, atermicżne szyby, kpi. dokumentacja, zadba
ny, stan b. dobry, • 11.700 zł. Strzelin, tel. 071/392-28-35, 
0503/65-89-31
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, biały, wspom. kierownicy, ABS, reg. kierownica, halogeny 
w zderzaku, lotka z dodatkowym światłem .stop*, atrakc. wy
gląd, alum. felgi + kpi. oryg. felg z oponami, • 11.000 zl. Wał
brzych, tel.074/841-57-39
VW PASSAT KOMBI, -1989 r., 139 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, bordowy, centr. zamek, wspomaganie, relingi dachowe, 
zadbany. - 11.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-15-15. 
0501/76-70-59
VW PASSAT, 1989r, 170 tys. km, 1800 ccm. benzyna, czar
ny, zadbany, alum. felgi, radio * 4 głośniki, centr. zamek + 
pilot, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 0605/53-58-80 
VW PASSAT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
- 11.500 zl. Złotoryja, tel. 0605/38-01-16 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 189 tys. km. 1800"ćcm. benzy
na, ciemnozielony, centr. zamek, hak, sprowadzony w całości 
w 1993 r., I właściciel, garażowany, przegląd do 11.2001 r., 
stan techn. b. dobry, - 12.200 zl. Bolesławiec, tel. 
075/732-46-21
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 103 tys. km, 18QÓ ccm, EFi. 
malinowy metalic, wersja GL, 107 KM, obniżony, bardzo za
dbany, welurowa tapicerka, ABS, szyberdach, atrakc. wygląd, 
wspomaganie, • 15.500 zł. Lubin, tel. 076/842-14-09, 
0604/12-29-97
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, czerwo
ny, wspomaganie, relingi dachowe, roleta, radio, - 12.600 zł 
(możliwe raty). Wilkowyja, tel. 0601/37-35-88 
O  VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, TD, sza

ry metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
bez wypadku, -18.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87024401

VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, biały, ciemne 
szyby, relingi dachowe, centr. zamek, wspomaganie, hak hol., 
halogeny w zderzaku, welurowa tapicerka, RM z RDS, bez 
wypadku, w kraju od 6 miesięcy, • 14.500 zl lub zamienię. By
strzyca Kłodzka, tel. 0601/71-32-13 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1900 ccm, diesel, bordowy me
talic, relingi dachowe, hak, RM Philips, wspomaganie, zde

rzaki w kolorze nadwozia, • 16.500 zl. Kępno, tel. 
062/782-09-65 do godz. 20,0606/37-96-76 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, biały, szy
berdach, wspomaganie, el. reg. reflektory, roleta, hak, spro
wadzony w całości, zarejestrowany, • 10.600 zł (możliwe raty). 
Kłodzko, tel. 0605/46-42-63
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, bordowy, bez wypadku, cen
tralny zamek, relingi dachowe, ABS, el. otwierany szyberdach, 
el. reguł, lusterka, szeroka listwa, obrotomierz, wspomaganie 
kier., stan b. dobry, • 14.000 zl. Kłodzko, tel. 074/867-93-95 
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 145 tys. km, 1800 ccm, bordo
wy metalic, centr. zamek, wspomaganie, welur, RO, spoiler, - 
14.500 zl. Leszno, tel. 0605/06-94-90 
VW PASSAT, 1990 r., 230 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grana
towy, kombi, centralny zamek, hak, Mul-T-Lock,.-.13.000 zł. 
Mirsk. tel. 075/783-43-30 .
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 160 tys. km, 1600.ccm, TDi', 
granatowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, zadbany, ga
rażowany, 5-biegowy, hak, - 14.900 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-10,0608/03-4943 
VW PASSAT KOMBI, 1990 fi, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
pełny wtrysk, stan dobry, -14.200 zł. Skarbimierz, gm. Brzeg, 
tel. 077/411-36-98 po godz. 18 
VW PASSAT, 1990 r., 1600 ccm, TDI centr. zamek, wspoma
ganie kier., el. otw. szyby, • 13.000 zł. środa Śląska, tel. 
0603/37-81-15
VW PASSAT KOMBI, 1990*, 180 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, alarm, kpi. kół zimowych, stan b. dobry, • 12.500 
zl. Świdnica, tel. 074/852-48-15 
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor morski 
metalic, ABS, wspomaganie, hak, el. reg. lusterka, eł. otw. szy
berdach; welurowa tapicerka, dzielone i rozkładane tylne sie
dzenia, sprowadzony w całości, opony letnie i zimowe, za
dbany, stan techn. b. dobry, RO + 6 głośników, - 16.400 zl. 
Wrocław, teł. 350-07-55, 0601/79-15-61 
VW PASSAT GL, SEDAN, 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, kolor morski metalic, wspomaganie, alarm + pilot, .kli
matyzacja, RM + 4 głośniki, hak, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry. Wrocław, tel. 071/341-03-86 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 160 tys. km, 1800 ccm. benzy
na, czerwony, wspomaganie, el. otw szyberdach. stan b. do
bry, na zachodnich tablicach • 3.000 DEM. Zgorzelec, tel. 
0502/11-89-34
VW PASSAT, 1990 r., 180 tys. km. 1600 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, alum. felgi + kpi. felg stalowych, el. szy
berdach, alarm, blokada skrzyni biegów, immobilizer, garażo
wany, kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, -14.200 zł. 
Żagań, tel. 068/47841-38
VW PASSAT, 1990/91 r., 165 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., ha
logeny, RO, el. otw. szyberdach, automatyczny wyłącznik 
oświetlenia, el. reg. reflektory, ciemne lampy, zderzaki w ko
lorze nadwozia, garażowany, I właściciel, stan b. dobry, • 
13.800/1. Góra, tel. 065/54342-65 po godz. 20 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r„ 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
135 KM, czarny, wspomaganie, ABS, relingi, klimatyzacja, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, tapicerka 
skórzana na drzwiach, - 14.500 zł. Lubin, teł. 076/749-30-87 
po godz. 18
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VW PASSAT GL, 1991 x„ 180 tys. km, 1600 ccm, TDi, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
berdach, halogeny, RM, obrotomierz, dzielona tylna kanapa, 
kubełkowe fotele, w kraju od tygodnia, • 19.600 zl. Kłodzko, 
tel. 0607/43-8545
VW PASSAT, 1991 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, limuzyna, centr. zamek, szyberdach, wspomaga
nie, bez wypadku, do rej. • 12.500 zł. Ozorzyce 24, tel. 
0608/35-35-98
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 170 tys. km. 2000 ccm. benzy
na, beżowy metalic, inst. gazowa, kpi. dokumentacja, I wła
ściciel, wspomaganie, centr. zamek, relingi dachowe, roleta, 
alarm, RM, hak, stan b. dobry, - 15.500 zł. Paczków, tel. 
077/431-67-73,0604/77-15-95 
VW PASSAT KOMBI, 19911., 160 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, czerwony, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, • 
13.800 zł lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, tel. 
077/431-78-88,431-75-08
VW PASSAT KOMBI, 1991 r„ 175 tys. km, 1600 ccm, TDI, 
śliwkowy, relingi dachowe, wspomaganie kier., welurowa tapi
cerka, RO, -17.500 zł. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-93-49 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1900*ccm, turbo D, - 16.500 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0603/64-69-12 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 10 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czarny, relingi dachowe, wspomaganie,, centr. zamek, radio, 
hak. - 17.500 zl. Głogów, teł. 076/834-21-84 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 145 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, radioodtwarzacz, ej. 
otw. szyberdach, stan b. dobry, sprowadzony w całości, I wła
ściciel w Polsce/możliwość sprzedaży na raty, • 14.900 zł. 
Jarocin, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 250 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, ciemnozielony, klimatyzacja, relingi dachowe, szyberdach, 
RM + 8 głośników, zadbany, wspomaganie kier, • 15.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0602/51-33-19 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 182 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
błękitny metalic,'relingi dachowe, centr. zamek, wspomaga
nie kier., ABS, el. otw. szyberdach, w kraju od 6 mies., kpi. 
dokumentacja, - 15.500 zł. Kobyla Góra, tel. 062/731-72-29, 
0503/63-36-56
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, T, czarny, aluminio
we felgi, ABS, komputer, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, 
el. reg. lusterka, skórzana tapicerka, klimatyzacja, 4 zagłów
ki, 4 x 4,160 KM, • 15.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/72541-36, 
0603/13-68-16
VW PASSAT SEDAN, 1991 r.. 139 tys. km, 1800 ccm, czerwo
ny, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, stan b. dobry, 
centr. zamek, alum. felgi, - 12.600 zł. Legnica, tel. 
0603/71-72-59, 076/850-66-90 po godz. 19 
VW PASSAT, 1991 r., 175 tys. km, 1600 ccm, TDi. kolor śliw
kowy, relingi dachowe, wspomaganie, welurowa tapicerka, -

17.500 zl. Łubków, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-9349
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, TDI, kolor piaskowy, 
centr. zamek, wspomaganie, el. reg. szyberdach, relingi da
chowe, nowe teleskopy, w kraju od roku, przegląd do 05.2002 
r, stan techn. b. dobry, -*15.500 zł. Lwówek śląski, tel. 
0608/15-99-76
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 180 tys. km, 1600 ccm, TDi, 
biały, stan dobry, • 16.000 zł. Opole, tel. 0601/46-16-29 
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 127 tys. km. 1600 ccm, TDi. 
biały, wspomaganie, szyberdach, zderzaki w kolorze nadwo
zia, nowe opony, akumulator, I właściciel, sprowadzony w ca
łości w 1999 roku, stan idealny, • 18.300 zł. Stawiszyn, tel. 
062/752-80-59
VW PASSAT, 1991 r.. 125 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały.' 
I właściciel, wspomaganie, centr. zamek, reguł. wys. moco
wania pasów, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, • 
13.400 zł. Syców. tel. 062/785-36-81. 0603/92-75-63 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 1600 ccm, perfowografitowy. TDI, 
el. otw. szyberdach. wspom. kierownicy, el. reg. reflektory, 
alarm, nowe opony, welurowa tapicerka, garażowany, ekono
miczny, • 19.500 zł. Wałbrzych, tel. 0601/57-27-03 
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 125 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, kolor grafitowy, ABS, wspom. kierownicy, centralny zamek
♦ pilot, alarm, hale, nowe amortyzatory i akumulator, el. wysu
wana antena. RM. - 14.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-38-87 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r„ 143 tys. km. 1800 ccm, benzy
na, wtrysk, bordowy, hak, blokada zapłonu, zadbany, przegląd, 
stan b. dobry, - 12.700 zł. Wrocław, tel. 071/341-61-82. 
0604/06-55-32
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 93 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
morski metalic, oryginalny hak, wspomaganie, dzielona ka
napa, RM, zadbany, oryginalny przebieg, kupiony w Polsce w 
salonie, -19.500 zł. Wrocław, tel. 071/789-97-75 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r„ 115 tys. km, 1800 ccm. benzy
na. niebieski metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, ABS, 
RO, hak, alum. felgi, relingi, el. otw. szyby, roleta, zadbany, 
sprowadzony w całości, - 15.500 zł. Wschowa, teł. 
065/54046-27
VW PASSAT GL, 1991/92 r., t53 tyś. km. 1900 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. szyber
dach, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, oznakowany, 
Mul-T-Lock, zderzaki w kolorze nadwozia, zadbane wnętrze,
• 18.900 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-68-88
VW PASSAT GL SEDAN, 1991/92 r., 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, kolor śliwkowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, 
ABS, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory i lusterka, weluro
wa tapicerka, hamulce tarczowe, kpi. dokumentacja, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, • 14.800 zl. Nysa, tel. 077/431-64-46, 
0602/67-58-35
VW PASSAT GT, 1991/92 r.. 108 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
stalowy metalic, sprowadzony z Niemiec, w kraju nie zareje
strowany, wspomaganie kier., radio, halogeny, el. reg. reflek
tory, centralny zamek, dodatkowe światło .stop’ , spoiler tylny, 
komputer, zderzaki, spoiler, listwy drzwiowe i progowe w ko
lorze nadwozia, - 20.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-06-69 
VW PASSAT SEDAN, 1991/92 r„ 1800 ccm, benzyna, biały, 
inst. gaz., wspomaganie, alarm, szyberdach, garażowany, • 
17.850 zl. Świdnica, tel. 0602/17-81-61 
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 1800 cćm, benzyna bogate 
wyposażenie, - 13.700 zł. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74 
VW PASSAT KOMBI. 1991/97 r.. 160 tys. km. 1900 ccm. turbo 
D, granatowy, kpł. dokumentacja, alum. felgi, Mul-T-Lock, CD 
Sony, roleta, 4 zagłówki, przegląd do 05.2000 r* pokrowce, po 
wymianie pasków, filtrów, zimowe kola, • 17.300 zł. Lubin, tel. 
0605/04-57-54
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 155 tys. km, 2000 ccm, zielony, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach i lu
sterka, alarm, podgrzewane fotele, el. reg. reflektory, relingi, 
hak, welurowa tapicerka, I właściciel w kraju, • 15.800 zl. Bo
gatynia, tel. 0602/74-06-35
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.. 160 tys. km. 1800 ccm, benzy
na, biały, wspomaganie, hak, radio, oclony w całości, w kraju 
od 7 miesięcy, - '12.000 zł. Góra, teł. 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, immobili
zer, relingi dachowe, radio, w kraju od tygodnia, - 19.500 zł. 
Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0604/89-54-95 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r.. 146 tys. km, 1900 ccm. turbo D. 
czarny metalic, wspomaganie, centr. zamek, relingi dachowe, 
RM, hak, alum. felgi, w kraju od tygodnia, • 21.900 zl. Kłodz
ko, tel. 0604/26-19-87
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.,-147 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, centr. zamek, wspomaganie, ABS, relingi dacho
we. immobilizer, alarm, RM + 4 głośniki, stan techn. b. dobry,
- 15.900 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31, 
0604/36-35-85
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VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, TDi, kolor wiśniowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, eł. otw. szyby, roleta ba
gażnika, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, - 15.800 zl 
lub zamienię na inny. Rawicz, tel. 065/546-35-33, 
0603/68-79-10
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 81 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, I właściciel, wspomaganie, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, relingi dachowe, reg. reflektory, zderzaki w ko
lorze nadwozia, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, • 
15.400 zł. Syców. tel. 062/785-36-81,0603/92-75-63 
VW PASSAT SEDAN. 1992 r., 2000 ccm, 16V, kolor grafitowy 
metalic, 5-biegowy, centr. zamek, wspomaganie, ABS, klima
tyzacja, welurowa tapicerka, blokada skrzyni biegów, nowe 
opony (na gwarancji), stan b. dobry, - 17.500 zł lub zamienię 
na tańszy. Wołów, tel. 071/38948-06 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 147 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, centr. zamek, wspomaganie, ABS, RM + 4 głośniki, 
relingi dachowe, stan techn. b. dobry, • 15.900 zł lub zamie
nię. Prusice, tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85.
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 163 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
stalowy metalic, szyberdach, relingi dachowe, roleta bagażni
ka, 4 zagłówki, hak, el. reg. reflektory, RM, 3 dni w kraju, oclo

ny, kpi. dokumentacja, bez wypadku, stan b. dobry, - 20.500 
zł. Sobótka, tel. 071/393-80-44, 0604/78-6341 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r ,15 tys. km, 1900 ccm, TDI, czer
wony, 2 pod. powietrzne, białe zegary, ABS, kubełkowe fotele, 
el. otw. szyby, centr. zamek, klimatyzacja, hak, wspomaga
nie, alum. felgi, immobilizer, radio, relingi dachowe, szeroka 
listwa, 2 miesiące w kraju, • 22.500 zł. Stare Rochowice, tel. 
075/741-35-76
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.. 81 tys. km. 1800 ccm^enzyna, 
zielony metalic, ^właściciel, wspomaganie, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, el. reg. reflektory, zderzaki w kolorze nadwozia, 
relingi dachowe, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, - 
15.400 zł. Syców, tel. 062/785-36-81,0603/92-75-63 
VW PASSAT SEDAN, 1992 % 2000 ccm. 16V, kolor grafitowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, we
lurowa tapicerka, nowe opony, blokada skrzyni biegów, stan 
b. dobry, - 17.500 zł lub zamienię na tańszy. Wołów, tel. 
071/38948-06
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 114 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, kolor grafitowy, wspomaganie, centr, zamek, szyberdach, 
el. reg. lusterka, relingi dachowe, radio, dzielona tylna kana
pa, 4 zagłówki, stan b. dobry, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-60-52
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 128 tys. km, 2000 ccm, czerwo-
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ny, hak, el. otwierany szyberdach, centr. zamek, przyciemnia
ne szyby, w kraju od roku, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/36-0048
VW PASSAT KOMBI. 1992 r.. 153 tys. km. 1900 ccm. turbo D. 
ciemnoczerwony, klimatyzacja, wspomaganie kier., centr. za
mek, roleta, reg. reflektory, alarmy, • 20.800 zl. Zędowice, tel. 
077/463-69-09
VW PASSAT SEDAN. 1992/93 r., 158 tys. km. 1600 ccm. TDi. 
biały, sprowadzony w całości, bez wypadku, kpi. dokumenta
cja, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganier hak, I właści
ciel, - 18.600 zl lub zamienię na tańszy, VW Golf U; diesel. 
Ligota Książęca, gm. Namysłów, tel. 077/419-22-39 
VW PASSAT KOMBI, 1992/93 r., 107 tys. km, 1900ccm, turbo 
D, metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, welurowa tapi
cerka, relingi dachowe, roleta bagażnika, wspomaganie, • 
22.100 zł (kupujący nie płaci podatku). Sobótka, tel. 
0605/39-71-67
VW PASSAT KOMBI, 1992/93 r., 147 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D, ciemnoczerwony, wspom. kierownicy, RM, dzielone tylne 
siedzenia, w kraju od 10.2000 r., sprowadzony w całości, bez 
wypadku, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 19.200 zl. Wał
brzych, tel. 074/840-14-05
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 2000 ccm. kolor grafitowy me
talic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyberdach, 
spoiler tylny, zadbany, • 13.300 zl. 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. lusterka, 
szyberdach, welurowa tapicerka, • 21.900 zł (możliwe raty) 
lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-78-88,431-75-08 
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 121 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy, bez wypadku, ABS, 2 pod. powietrzne, 
centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, alarm, ser
wisowany, ładna nietypowa tapicerka, el. otw. szyberdach, el. 
reg. lusterka, -19.100 zl lub zamienię na inny. Strzegom, tel. 
074/844-1641,0606/33-85-06 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, el. reg. re
flektory, alum. felgi, RO Sony z CD, kpi. opon zimowych, im
mobilizer,' - 17.500 żl. Bielawa, gm. Dzierżoniów, tel. 
074/833-3046 ✓
VW PASSAT KOMBI GL, 1993 r., 137 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, szary metalic, bez tfypadku, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, eL otw. szyberdach, RO, 
stan b. dobry, - 22.900 zł. Kłodzko, tel. 0601/58-20-80. 
074/867-65.-86
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1900 ccm, diesel, ciemnografi- 
towy metalic, centralny zamek, serwo, termotronic, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, el. szyberdach. welurowa tapi
cerka, sprowadzony, nie rejestrowany, bez wypadku, - 20.500 
zł. Lubań. tel. 075/6464>-15, 0606/11-35-80 ">
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, grafitowy metalic; centralny zamek, aluminiowe felgi, el. 
szyberdach, welurowa tapicerka,-ABS, wspomaganie kier., 
radio Sony, relingi dachowe, - 19.800 zł. Rawicz, tel. 
065/545-34-78
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 143 tys. km, 1800 cćm, biały, 
kpi. dokumentacja, I właściciel, oclony w całości, ABS. 2 pod. 
powietrzne, el. reg. lusterka, szyberdach. welurowa tapicer
ka, relingi dachowe, RM stereo, stan b. dobry, - 20.900 zl lub 
zamienię. Legnica, tel. 076/854-78-08; 0602/36-07-03 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 147 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, alarm, 2 poduszki powietrzne, ABS, centralny zamek, 
szyberdach, relingi dachowe, wspomaganie kier., pełna do
kumentacja, RO, - 28.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/764-67-04 
VW PASSAT ŚEDAN,' 1994r.,. 2000 ccm, benzyna, biały, cen
tralny zamek, szyberdach, ABS, aluminiowe felgi, wspomaga
nie kier., halogeny, automatic, w kraju od roku, I właściciel, - 
21.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-31-00 
VW PASSAT SEDAN, 1994 r„ 120 tys. km; 1800 ccm, benzy
na. kolor stalowy metalic. 2 pod. powietrzne, ABS, RO + CD, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, książka serwisowa, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 24.000 zł. Oława, tel. 
0607/42-58-88
VW PASSAT SEDAN, 1994 r.. 118 tys. km, 1800 ccm; srebrny 
metalic, I właściciel, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, ABS, 
centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, wspomaganie, RM, 
alarm, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, - 22.800 zl. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-10-36 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 165 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
niebieski metalic, 90 KM, ABS, klimatyzacja, szyberdach, peł
na elektryka, wspomaganie, centr. zamek, alarm ♦ pilot, blo
kada biegów, dzielona kanapa. • 27.000 zł. Prusice, gm. Trzeb
nica, tel. 071/312-54-23, 0608/05-58-22 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r„ 1900 ccm, turbo D, śliwkowy 
metalic, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, 2 
pod. powietrzne, RO, - 28.800 zł lub zamienię na tańszy. Ra
diów, tel. 062/735-55-99,0601/56-02-60 
VW PASSAT KOMBI. 1994 r., 154 tys. km, 1900 ccm. turbo D,
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KREDYT NA AUTO W DOMU!!!
Bez poręczycieli. Bez I wpłaty.

1 x  r  *  OPOH355

Pakiety AC, OC, NW już od 3.5%.
KREDYT DEWIZOWY NA SAMOCHODY
osobowe, dostawcze, ciężarowe, naczepy, maszyny budowlane

Osoby samotne, przed wojskiem, rolnicy, 
wolne zawody, karta podatkowa.

100% wartości auta. Dowolne pochodzenie pojazdu. 
Gwarantujemy fachową pomoc przy zakupie auta. 
Lubin, ul. Kamienna 4A, tel. 076/749-97-79,076/841-52-15 

0-608 317 681, 0-600 22 43 36, 0-502 178 088
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srebrny metalic, centralny zamek, wspomaganie kier, el. otwie
rane szyby, ABS, aluminiowe felgi, alarm, relingi dachowe, ro
leta, welurowa tapicerka, • 28.900 zl. Szklarska Poręba, tel. 
0606/65-16-02
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 155 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, wspom. 
kierownicy, ABS, centralny zamek t  pilot, relingi dachowe, role
ta bagażnika, alarm, w kraju od 4 lat, sprowadzony w całości, 
kpi. dokumentacja, - 25.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-43-65 
do godz. 18,0604/87-95-01
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 164 tys. km, 2000 ccm, kolor śliw- - 
kowy metalic, klimatyzacja, ABS, wspom. kierownicy, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, centralny zamek, alarm, alum. felgi, 
relingi dachowe, RM, roleta bagażnika, hak, sprowadzony w 
całości w 1996 r, • 24.000 Zł lub. zamienię na większy- diesel, 
van, kombi, albo busa. Wałbrzych, tel. 074/842-17-36, 
0604/13-80-65
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 140 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, napinacze 
pasów, relingi dachowe, el. reg. reflektory, oznakowany, alarm 
* pilot, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, zadbany, 
stan b. dobry, • 29.500 zl. Wrocław, .teł. 0602/12-51-35 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r„ 140 tys. km. 2000 ccm ABS; 2 
pod-, powietrzne, centralny zamek, wspomaganie, sprowadzo
ny z Niemiec; automatic, I właściciel, stan b. dobry, - 22.800 zł 
w rozliczeniu może być motocykl chopper. Wrocław, tel. 
071/368-19-10
VW PASSAT KOMBI, 1994 r.. 185 tys. km. 1800 cc{n. benzyna, 
kolor grafitowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm, immobilizer, Mul-T-Lock, 
oznakowany, radio VW, bez wypadku, kupiony w salonie, •
24.900 zl. Wrocław, tel. 071/311-89-81 
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 133 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, czerwony, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, wspoma- 
ganię, centr. zamek, relingi dachowe, stan idealny, • 29.200 zł 
(możl. wyst. fakt. VAT)„ tel. 071/390-37-65 
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r„ 115 tys. km. 1800 ccm, zielo
ny metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, cent: zamek, stan 
b. dobry, - 20.900 zł lub zamienię \  Aogrodziec, tel. 
0602/85-29*65
VW PASSAT BIKER KOMBI. 1995 r., 100 tys. km ABS, Serwo, 2 
pod. powietrzne, szyberdach 3-stopniowy, oryginalny RO Beta, 
reg. fotel, kierowcy, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, podło- 
kietniki, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, roleta, relingi, hak, na 
•gwarancji, książka serwisowa, I właściciel, - 28.000 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-72-77
VW PASSAT KOMBI. 1995 r.. 120 tys. km, 2000 ćcm; wtrysk, 
biały, sprowadzony w całości, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, 
centr. zamek, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, reguł, fote
le, stan b. dobry, pilnie, • 20.900 zl. Wrocław, tel. 071/310-71-38, 
0606/60-13-92
O  VW PASSAT TDI, 1995 r., kolor grafitowy meta

lic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lu
sterka i szyby, skórzana tapicerka, - 27.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374*27*97, 
0602/79*49*88 87024411

VW PASSAT SEDAN. 1995 r., 125 tys. km. <900 ccm. TDi. zie
lony metalic, bez wypadku,- 2 poduszki pow., wspomaganie, 
centr. zamek, ABS, stan techn. idealny, w kraju od tygodnia, eł. 
otw. szyberdach, RM, - 32.500 zł. Kłodzko, tel. 0603/68-57-99 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r„ 96 tys. km, 1900 ccm, TDI, czer
wony, bez wypadku, kpi. dokumentacja, 2 tygodnie w kraju, 
wspomaganie, centr. zamek, RM, 2'pod. powietrzne, klimatyza
cja, ABS, alarm, relingi dachowe, roleta, welurowa tapicerka, 
stan techn. b. dobry, - 33.600 zl. Kłodzko, tel. 074/867-46-05, 
0602/10-57-09
VW PASSAT, 1995 r., 142 tys. km, 1800 ccm, benzyna, perto- 
wogranatowy, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, el. otwierany szyberdach, alarm, immobilizer, re
lingi dachowe, - 24:500 zł. Krobia, tel. 065/571*22 8̂8, 
0607/38-0040
VW PASSAT, 1995 r„ 95 tys. km, 1900 ccm. TDI, bordowy. ABS.
2 pod. powietrzne, immobilizer, alarm + pilot, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, światła, wspomaganie, dzielona kanapa, w Pol
sce od 2000 r., I właściciel, 28.500 zł. Szprotawa, teł. 
068/376-40-74,0604/65-92-19 ■
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, turbo D RO, serwo, elektryka, 
alarm, dzielone tylne siedzenia, stan b. dobry, • 25.600 zł lub 
zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 387-87-62,0602/73-21 -73 
VW PASSAT SEDAN, 1995 r., 150 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
biały, automatic, w kraju od roku, udokumentowane pochodze
nie, centralny zamek, RO stereo, katalizator, el. reguł, lusterka, 
ABS, stan b. dobry, zadbany, po przeglądzie, • 22.500 zł lub 
zamienię na tańszy. Wrocław, teł. 0601/70-76-45,071/348*26-11 
VW PASSAT GL SEDAN, 1995/96 r.. 137 tys. km, 1900 ccm,. 
TDI, biały, klimatyzacja, 2 poduszki pow., centr. zamek, weluro
wa tapicerka, el. otw. szyby, wspomaganie, zderzaki w kolorze 
nadwozia, oznakowany, immobilizer, zadbane wnętrze, W kraju 
od 2 mies., stan idealny, -29.500 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-68-88 
VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r„ 1900 ccm, TDi 110 KM, bez 
wypadku, wspomaganie, centr. zamek, RO, 2 pod. powietrzne, 
relingi dachowe, szyberdach, alum. felgi, zadbany, stan ideal
ny. - 33.500 zł. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74 
VW PASSAT KOMBI. 1996 r.. 170 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, kpi. dokumentacja, el. otw. szyby, szyberdach, centr. za
mek, relingi dachowe/stan dobry. - 28.500 zł. Chojnów, tel. 
0606/78-08-04
VW PASSAT. 1996 r., 65 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, 
ABS, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. otw.. 
szyby i szyberdach, - 27.000 zł. Legnica, tel. 0608/23-76-74, 
0503/66-18-92
VW PASSAT KOMBI, 1996 r, 90 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
biały, roleta, klimatyzacja, 2 poduszki pow., ABS, centr. zamek, 
bez wypadku • 9.100 DEM + cło lub 25.000 zl. Legnica, tel. 
0601/05-59-00
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 156 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, alarm, centr. 
zamek, stan b. dobry, • 30.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Bole
sławiec, tel. 0601/70-17-82
VW PASSAT KOMBI, 1996 r.. 150 tys. km, 1900ccrń, TDI, zie
lony, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, 2 x po
duszka, el.szyby, lusterka, immobilizer, szyberdach, • 28.000 
zł. Poznań, tel. 061/427-84-71, 0601/65-89-71 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 1900 ccm, turbo D automatic. ABS, 
klimatyzacja, pełna elektryka, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/07-21*68
VW PASSAT VR6 SEDAN. 1996 r.. 52 tys. km, 28Ó0 ccm, ciem
nozielony metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, reg. kierownica, centr. zamek, komputer, ABS, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, bez wypadku, ratfio, hak, garażowany, kpi. 
dokumentacja, stan idealny; - 41.000 zł. Zajączek, gm. Lipniki 
Luż., woj. zielonogórskie, tel. 0602/59-05-43 
VW PASSAT PACIFIC, 1996/97 £  114 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
granatowy metalic. centr. zamek, klimatyzacja. ABS, wspoma-. 
ganię, reg. reflektory, serwisowany, zadbany, do sprowadzenia 
z zagranicy, „ńa gotowo*, I  30.500 zl. Paczków, tel. 
077/431-60-94,0604/14-20-98
VW PASSAT B5.1997 r„ 88 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowo- 
zielony metalic, I właściciel, kpi. dokumentacja, w kraju od 8 
mies.y, 4 pod. powietrzne, 110 KM, klimatronic, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, stan b. dobry, - 53.000 żł lub zamienię na 
tańszy, VW Golfa III, diesla. Paczków, tel. 0.77/431 -67-73. 
0604/77-15-95
VW PASSAT B5,1997 r.. 110 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, sedan, pełne wyposażenie elektr., centr. zamek, ABS, Wspo
maganie, 4 pod. powietrzne, stan idealny, w kraju od 4 dni, -
37.700 zł. Żagań, teł. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
VW PASSAT B5.1997 r„ 83 tys. km, 1900 ccm, TDi. kolor wi
śniowy metalic, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, garażo
wany, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, el. reg. reflekto
ry, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, immobi
lizer, centr. zamek, alarm * pilot, - 47.000 zł. Bogatynia, tel. 
075/773-1443
VW PASSAT, 1997 r., 78 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaga
nie, radio, ABS, 2 pod. powietrzne, • 38.900 zł. Bralin, tel. 
062/781-20-97,0607/35-01-35
VW PASSAT, 1997 r., 58 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
kupiony, w salonie, bez wypadku, ABS, 2 poduszki powietrzne, 
el. otwierane szyby, centralny zamek, alarm, RM, el. reguł, lu
sterka, książka serwisowa, stan b. dobry, - 46.000 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/767-84-73
VWPASSATB-5,1997 r., 101 tys. km. 1900 ccm, turbo D. srebr
ny metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. za
mek, el. reg. lusterka, szyby i szyberdach, regulowane przed

nie fotele, kpi. dokumentacja, I właściciel, książka serwisowa, •
47.000 zł. Międzylesie, tel. 074/812-66-01, 0603/13-09-73 
VW PASSAT B5,1997 r., 86 tys. km, 1900 ccm, TDi, czerwony 
metalic, 110 KM, wersja Comfort Line, klimatronic, 4 poduszki 
pow., ABS, kpi. dokumentacja, - 49.500 zł. Namysłów, tel. 
077/41047-29
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 95 tys. km, 1900 ccm, TDI, atra
mentowy, 90 KM, klimatyzacja, 2x poduszka pow., ABS, elektr. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, immoblilizer, centralny zamek, reg. 
kierownicy, relingi dachowe, • 57.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-7540 po 20,0603/75-51-37 
VW PASSAT, 1998 r., <1800 ccm, benzyna klimatronik, pełne 
wyposażenie eł., skóra, 4 pod. powietrzne, inne dodatki, • 52.000 
zł. Oleśnica, tel. 0502/08-19-21 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r.. 1800 ccm, turbo, kolor morski 
metalic, wersja Comfort Line, serwisowany, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, 4 poduszki powietrzne, ABS, EDS, welurowa tapi
cerka, drewniane dodatki, klimatronic, aluminiowe felgi, 2 kom
plety kół, RO Sony, garażowany, bez wypadku, książka serwi
sowa, - 58.000 zł lub zamienię. Oleśnica, tel. 071/399-10-37, 
31443-51,0601/0543-87
VW PASSAT B5, KOMBI. 1998 r., 52 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie, 4 pod. powietrzne, kli
matronic, • 58.000 zł. Oleśnica, teL 071/314-91-86, 
0601/72-56-81
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 39 tys. km, 1900 ccm, TDi, biały, 
ABS, klimatyzacja, el. ótw. szyby, el. reg. lusterka, 2 pod. po
wietrzne, RM ♦ 6 głośników, I właściciel w kraju, kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry, - 47.000 zł. Oleśnica, teł. 071/314-95-17, 
0602/56-92-20
VW PASSAT, 1998 r., 75 tys. km,'1600 ccm; niebieski metalic, 
101 KM, ABS, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, immobilizer, RO, reg. kierownica, centr, ta
mek, bez wypadku, halogeny, w Polsce od bm, - 44.500 ̂ . Szpro
tawa, tel. 068/37640-74,0604/65-92-19 *!
VW PASSAT KOMBI. 1998 r., 85 tys. km. 1800 ccm. turbo, zie
lony, 4 pod. powietrzne, pełne wyposażenie oprócz skóry, -
48.000 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, teł. 0502/57-16-65 
VW PASSAT 65.1998 r.. 47 tyś. km, 1600 ccm, granatowy, ku
piony w salonie, serwisowany, pełne wyposażenie elektryczne, 
bez klimatyzacji, alarm Prestige, oznakowany, garażowany, 
opony zimowe, - 46.000 zł. Wałbrzych, tel. 0501/95-00-35 
VW PASSAT KOMBI Br5,1998 r„ 1900 ccm. turbo D, 90 kM, 
granatowy, serwisowany. I właściciel, bez rejestracji, • 44.000 
zł. Wąsosz, tel. 065/543-74-04,0603/59-59-25
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 30 tys. km, 1900 ccm. TDI, kolor 
grafitowy, ABS. 4 pod. powietrzne, klimatronic, welurowa tapi
cerka, relingi dachowe, roleta, RM, el. otw. szyby, eł. reg. lu
sterka, stan b. dobry, • 53.000 zł. Wrocław, tel. 0601/06-25-78 
VW PASSAT KOMBI. 1998 r., 30 tys. km. 1800 ccm. 20V, ben
zyna, srebmy metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, RO, klimatyza
cja, roleta, relingi dachowe, wspomaganie, centr. zamek, welu
rowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, • 50.000 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/775-02-10, 0601/64-22-52

VW PASSAT, 1998/99 r., 32 tys. km. 1800 ccm. 20V, biały. 4 
pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, wszystkie el. dodatki, im
mobilizer, stan b. dobry, • 49.000 zł. Konary, tel. 076/870-92-10, 
0601/73-72-86
VW PASSAT KOMBI, 1999 r„ 90 tys. km, 2800 ccm, V6, SYN- 
CRO, błękitny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, wersja 
Trendline, klimatronic, komputer, alarm, zabezpieczenia,. 4WD, 
4 pod. powietrzne, pakiet zimowy, worek na narty, RO + CD, 
serwisowany, zadbany, - 80.000 zł. Wrocław, teł. 0601/75-02-70 
VW PASSAT, 1999 r., 74 tys. km, 1800 ccm, turbo, srebrny, bez 
wypadku, kpi. dokumentacja, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, RO, 2 pod. po
wietrzne, • 55.200 zł. Wrocław, tel. 0600/82-3145 
VW PASSAT, 2000 r. 14 tys. km, 1900 ccm TD, 110 KM. zielony 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 40.000 zł. Legnica, 
tel. 0504/95-35-37
VW POLO, 1978 r„ 900 ccm. żółty, stan dobry. - 2.500 zł. Wro
cław. tel. 071/354-32-22,0608/79-75-22 
VW POLO, 1978 r., 215 tys. km, 1085 ccm, czarny, stan bla
charki b. dobry, lakierowany w 2000 r., nowe amortyzatory, pia
sty, tarcze, bębny hamulcowe, tapicerka do poprawki, dod. świa
tła .stop*, przyciemniane tylne szyby, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/6341-91
VW POLO, 1978 r., 1085 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, nowy 
akumulator, po remoncie zawieszenia, dodatkowe światło .stop", 
sprowadzony w 1991 r., techn. sprawny, nowe opony, zadbany, 
stan dobry, * 980 zł. Wrocław, teł. 071/787-89-68 
VW POLO, 1979 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, nowy akumu
lator, amortyzatory, sprzęgło, pompa paliwa, tylna szyba ogrze
wana, halogeny, stan dobry, dodatkowe części, • 2.200 zł. 
Owsianka, tel. 071/311-84-16,0501/38-53-35 
VW POLO, 1979 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, nowa pompa 
hamulcowa, nowa pompa paliwa, po kapitalnym remoncie pod
łogi, zadbany, RO. stan b. dobry, - 2.300 zł. Ząbkowice śląskie, 
tel. 074/815-2346
VW POLO, 1980/81 r., 1100 ccm, benzyna ostatni przegląd
04.2001 r., przejściówka, po remoncie blach, i lakierowaniu, 
nowe opony, amortyzatory, półosie • 3.850 zł. Paczków, teł. 
0606/15-33-85
VW POLO COUPE, 1981. r.. 200 tys, km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, po lakierowaniu, po remoncie zawieszenia, stan do
bry, - 2.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-52-72 
VW POLO CL, 1982 r., 1000 ccm, benzyna, ciemnoczerwony, 
po wymianie amortyzatorów, klocki ham., tłumik, olej + filtr, w 
ciągłej eksploatacji, szyberdach, zadbany, atrakc. wygląd • 3.600 
zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-00-51, 0601/23-79-92 
VW POLO, 1982 r., 1100 ccm, niebieski metalic, • 3.200 zł. Trzeb
nica, teł. 071/387-12-06
VW POLO KOMBI, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, srebmy meta
lic, stan dobry, • 4.200 zl. Mietków, tel. 071/316-9045 
VW POLO KOMBI, 1985/86 r., 160 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
złoty metalic, stan dobry, • 4.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). 
Paczków, tel. 077/431-78-88,431-75-08 
O  VW POLO, 1986 r., 1300 ccm, granatowy, * 6.300 

zł lub zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374*27*97,0602/79*49*88 87024381

VW POLO KOMBI, 1986 r., 1100 ccm, benzyna, biały, na bia
łych tablicach, • 1.400 zł. Byczyna, tel. 077/413-40-12 
VW POLO, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, -5.000 zl. 
Nowa Sól. tel. 068/388-60-06.0603/87-86-31 
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. 076/833-44-28,0502/04-8643 
VW POLO KOMBI, 1987 r., 1100 ccm, ciemnogranatowy, za
dbany, garażowany, w kraju od 1993 r., stan techn. 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 KOMBI, 1989 r.. biały, 3-drzwiowy, stan b. dobry. kpi. 
dokumentacja, - 5.990 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
VW POLO COUPE. 1989 r.. 112 tys. km. 1043 ccm, czerwony, 
szyberdach, RM, przegląd do 05.2002 r., stan b. dobry, • 8.000 
zl. Świdnica, tel. 074/64044-62 
VW POLO, 1989 r., 175 tys. km, 1300 ccm. biały, • 8.000 zł. 
Trzebnica, teł. 071/312-3049
VW POLO. 1989/90 r.. 1300 ccm. diesel stan idealny. - 9.000 
zł. Świdnica, tel. 074/853-66-80 
YW POLO COUPE, 1990 r., 163 tys. km, 1045 ccm, wtrysk, 
czerwony, RO, katalizator, - 7.800 zł. Turek, teł. 0608/88-12-55 
VW POLO, 1990/91 r., 1035 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
RO, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, • 8.000 zł lub zamienię. 
Wąsosz, woj. leszczyńskie, tel. 0601/76-96-78 
O  VW POLO FOX, 1991 rM 120 tys. km, 1100 ccm, 

benzyna bez wypadku, radio, zwolniany z podat
ku, nie używany w kraju, • 8.000 zł. i, tel. 
065/549*61*84,0609/51*84*55 03003191

VW POLO, 1991 r., 1100 ccm, wtrysk, granatowy, 3-drzwiowy,
5-biegowy. RO, nowe opony, garażowany, • 11.000 zł. M. Jan
kowski, Henryków, gm. Ziębice, teł. 074/810-50-33 wewn. 31, 
po 15 w.34,0603/78.-27-07 .
VW POLO. 1991 r. stan dobry, - 4.600 zł. Mielno k. Zar. tel. 
0606/37-55-29
yWPOLO, 1991 r.. 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
model przejściowy, stan dobry, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
071/788-6949
VW POLO, 1991 r., 1000 ccm, czerwony, w kraju od 8 miesięcy, 
• 10.900 zł. Zielona Góra, teł. 0601/56-57-30 
VW POLO KOMBI. 1991/92 r.. 105 tys. km, 1000 ccm. benzy
na, biały, sprowadzony w całości, bez wypadku, katalizator, RM, 
stan b. dobry, - 9.200 zł lub zamienię. Kępno, teł. 062/781-20-87, 
0606/34-66-37
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, teł. 075/721-38-02.0609/48-0349 
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, 
0606/4149-67 (k00085)
VW POLO COUPE, 1992 r., 58 tys. km, 1043 ccm. czerwony, 
bez wypadku, 5-biegowy, w kraju od, stan b. dobry, • 11.500 zł. 
Jasień, woj. zielonogórskie, teł. 0600/60-19-74 
VW POLO, 1993 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, garażowany,

przegląd do 09.2001 kpł. opon zimowych z felgami, -12.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-85-64 
VW POLO KOMBI. 1993 r.. 80 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, sprowadzony w całości, - 10.500 zł. Głogów, tel. 
076/834-7443
VW POLO GT, 1994 r., 79 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, turkuso
wy, coupe, wersja Extra sportowa, stan idealny, bez wypadku, 
sprowadzony w całości, kompletna dokumentacja, I właściciel 
w kraju, alum. felgi 14*, szyberdach, hak, skórzana kierownica, 
-17.500 zł. Szprotawa, tel. 068/376-38-60 
VW POLO FOX, 1994 r , 110 tys. km, 1000 ccm, biały, sprowa
dzony, zarejestrowany, • 10.700 zł. Zielona Góra, tel. 
0607/324943
VW POLO, 1995 r., 75 tys: km, 1050 ccm, benzyna, niebieski, 2 
poduszki pow., szyberdach, el. reg. reflektory, radio, zadbany, •
18.500 zl. Syców, tel. 0601/79-75-12,062/785-29-14 
VW POLO, 1995 r., 1300 ccm, benzyna bez wypadku, 2 po
duszki pow., ABS, el. otw. szyby, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/80-01-02
VW POLO. 1995 r„ 80 tys. km, 1050 ccm, MDi, biały, 3-drzwio
wy, wspomaganie, RO, I właściciel w kraju, zadbany, garażo
wany, -18.900 zł. Krotoszyn, tel. 062/721-0649,0602/78-51-54 
VW POLO, 1995 r„ 65 tys. km, 1400 ccm, zielony, wspomaga
nie kier., obrotomierz, aluminiowe felgi 15". atrakcyjny wygląd, 
-18.500 zł. Lasocice, tel. 065/533-82-53,0503/89-90-32 
VW POLO, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony. 
ABS, blokada skrzyni biegów, centr. zamek, kupiony w salonie, 
• 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-3741 po godz. 20 
VW POLO III, 1995/96 r.. 41 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, lazuro- 
woperłowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, 
centr. zamek, reg. kierownica, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
obrotomierz, RM, immobilizer, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, książka serwisowa, I właściciel, kpi. dokumentacja, nie 
eksploatowany w kraju, - 20.800 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-01
VW POLO, 1995/96 r„ 58 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, granatowy 
■metalic, el. otw. sżyby, reg. kierownica, immobilizer, RO, centr. 
zamek, 5-drzwiowy, książka serwisowa, stan b. dobry, - 19.300 
zł. Wrocław, tel. 0501/80-52-66 
VW POLO, 1996 r., 86 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, turkusowy, 
katalizator, ktipióny w salonie w Polsce, 5-drzwiowy, serwiso
wany, I właściciel, garażowany, reguł, fotele i kierownica, ko
rektor świateł, obrotomierz, alarm, RM, oznakowany, stan b. 
dobry\. - 21.900 zł. Kłodzko, teł. 074/867-16-95,074/647-08-23 
VW POLO, 1996 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czarny, 
obrotomierz, reguł. wys. mocowania pasów, reg. kierownica, im
mobilizer, 3-drzwiowy, alum. felgi, szerokie zderzaki, I właści
ciel, stan b. dobry, • 19.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-98-98, 
0606/8242-82
O  VW POLO CLASSIC, 1996 r., 1400 ccm, czerwo

ny, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I 
właściciel, wspomaganie, el. otw. szyby, alarm, 
immobilizer, welurowa tapicerka, stan idealny, •
27.900 zł. „AUTO-PLUS '’ , Wałbrzych, tel. 
074/666-60*50,0601/85*15*55 01030551

VW POLO, 1996 r„ 62 tys. km, 1400 ccm, granatowy metalic,
5-drzwiowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
zamek, - 20.500 zł. Bralin, tel. 062/781-20-97,0607/35-01-35 
VW POLO, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm, diesel 5-drzwiowy, 
wspomaganie, garażowany, z pełną dokumentacją, - 25.500 zł. 
Brzeg. tel. 077/416-76-16,0601/08-00-20 
VW POLO. 1996 r., 1400 ccm, czarny, 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. 
075/75544-16,0602/79-52-29
VW POLO CLASSIC. 1996 r„ 74 tys. km, 1400 ccm. granatowy, 
centr. zamek, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. otw. szyby, 
szyberdach, garażowany, stan b. dobry, - 26.200 zł. Kępno, tel. 
062/782-83-55
VW POLO, 1996 r., 140 tys. km, 1400 ccm, zielony, 5-drzwiowy,
• 20.000 zł. Lubin, tel. 076/841-20-89
VW POLO, 1996 r., 93 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier., centralny za
mek, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, RO, regulowana 
kierownica, pełna dokumentacja, stan idealny, -.24.800 zł. Pacz
ków, teł. 077/431 -76-59 po godż. 15 
VW POLO, 1996/97 r., 53 tys. km, 999 ćcm, ciemnogranatowy,
3-drzwiowy, poduszka pow., reg. kierownica, I właściciel, stan 
b. dobry, • 19.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-53-41, 
0605/53-61-05
VW POLO, 1996/97 r., 78 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony, I 
rej. w 1997 r., zakupiony w salonie w Polsce, 5-drzwiowy, cen
tralny zamek, alarm, immobilizer, aluminiowe felgi, el. reg. re
flektory, napinacze pasów, bez wypadku, książka serwisowa, 
stan idealny, atrakcyjny wygląd, - 22.400 zł. Wałbrzych, tel. 
074/880-00-58
VW POLO, 1997 r., 60 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zieleń butel
kowa, garażowany, szyberdach. 2 pod. powietrzne, stan b. do
bry, - 22.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-76-16, 0601/08-00-20 
VW POLO CLASSIC, 1997 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TDi, zie
lony metalic, alarm, RO, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, reg. kierownica, wspomaganie, serwisowany, garażo
wany, - 32.000 zł. Nysa, tel. 0606/95-77-09 
VW POLO, 1997 r., 61 tys. km, 1900 ccm, diesel, perłowogra- 
natowy, wspomaganie kier, • 22.000 zł. Święciechowa, tel. 
065/533-05-86
VW POLO, 1997 r., 56 tys. km, 999 ccm, wtrysk 2 pod. powietrz
ne, ABS, serwo, szerokie zderzaki, RO, stan idealny, sprowa
dzony w całości, I właściciel, • 20.600 zł. Wrocław, tel. 387-87-62, 
0602/73-21-73
VW POLO, 1997/98 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, kataliza
tor, stan idealny, garażowany, el. otw. szyby, szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie, immobilizer, 5-biegowy, serwisowany, -
23.000 zł. Syców, tel. 062/785-34-66 
VW POLO CLASSIC, 1997/98 r„ 63 tys. km,.1400 ccm, czerwo
ny, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, el. Qtw. szyby, alarm, 
radio, immobilizer, reg. kierownica, serwisowany, garażowany, 
kupiony w salonie w kraju, stan idealny, - 28.700 zł lub zamie
nię. Żary, tel. 068/375-90-90
VW POLO, 1998 r„ 90 tys. km, czarny, elektryka, szeroke zde
rzaki, centralny zamek, 3-drzwiowy, 2x poduszka pow, - 26.000 
żł. Szprotawa, tel 0605/06-28-47 
O  VW POLO, 1998 r., 35 tys. km, 1000 ccm, niebie

ski metalic, 3*drzwiowy, ABS, centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 2 pod. 
powietrzne, radio fabryczne, do malowania przód, 
nie używany w Polsce, • 22.800 zł. Wrocław, tel. 
071/357*91*38,0601/74-63-86 81011941

VW POLO, 1998 r., 1000 ccm, benzyna, granatowy metalic, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie, wszystkie el. dodatki, 3-drzwiowy,
• 22.500 żł lub zamienię na Fiata Cinquecento. Kępno, tel. 
062/782-18-95
VW POLO CLASSIC. 1998 r„ 14 tys. km, 1600 ccm, benzyną, 
zielony metalic, kupiony w salonie, centr. zamek, el. otw.̂ szyby, 
poduszka pow., reg. kierownica, • 40.000 zł. Łomnica, gm. My
słakowice, tel. 075/713-01-68
VW POLO, 1998 r., 51 tys. km, 1400 ccm, czarny metalic, kli
matyzacja, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 5-drzwiowy, centr. 
zamek, el. otw. szyby, 4 zagłówki, kpł. dokumentacja, stan b. 
dobry, - 26.500 zł. Oleśnica, tel. 0501/714040 
VW POLO, 1998 r., 1400 ccm, czerwony, kupiony w salonie, 
bez wypadku, stan idealny, • 26.900 zł. Oława, tel. 
071/303-39-10,0602/89-72-98
VW POLO, 1998 r., 46 tys. km, 1600 ccm, granatowy metalic, 
klimatyzacja, eł. otw. szyby, 2 pod powietrzne, reg. kierownica, 
centr. zamek, - 26.000 zł. Proszkowice, tel. 071/390-77-93, 
0605/62-00-07
VW POLO, 1998 r., 46 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, immobilizer, kupiony w sa
lonie, I właściciel, - 25.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0603/58-25-08
VW POLO, 1998/99 r.t 38 tys. km, 1900 ccm, diesel, grafitowy, 
2 pod. powietrzne, immobilizer, RO, wspomaganie, -26.900 zł 
lub zamienię na większy, najchętniej minivan z dopłatą. Lubin, 
tel. 076/846-77-07.090/64-03-38

VW POLO, 1998/99 r., 40 tys. km, 1000 ccm, niebieski metalic. 
ABS, wspomaganie, • 23.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/738-09-36
VW POLO KOMBI, 1999 r., 16 tys. km, 1900 ccm, SDI, zielony, 
sprowadzony z Niemiec, I właściciel w kraju, ABS, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, • 32.000 zł. Leszno, tel. 
065/534-26-13,0601/76-14-67
VW POLO, 1999 r., 1400 ccm, kolor grafitowy metalic, 3-drzwio- 
wy, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, - 29.000 zł. Kroto
szyn, tel. 062/725-27-27,0604/79-63-30 
VW POLO MATCH II. 1999 r.. 14 tys. km, 1900 ccm. SDI, die
sel, granatowy metalic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie kier., ABS, el. otw. szyby, immobilizer, centr. zamek, 
reg. kierownica i siedzenia, alarm, radio, stan idealny, - 32.500 
zł. Ostrów Wlkp.. tel. 0608/32-52-36 
VW POLO, 1999 r., 19 tys. km, 1000 ccm, MPi, biały, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, ABS, centr, zamek, immobilizer, 
alarm + 2 piloty, kubełkowe fotele, el. reg. reflektory, atermicz
ne szyby, reg. kierownica, obrotomierz, -27.000 zł. Ostrzeszów, 
tel. 0603/61-96-33
VW POLO CALYPSO, 1999/00 r, 19 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, 
perłowosrebrny metalic, 2-drzwiowy, wspomaganie, 2 pod. po
wietrzne, el. otw. szyby, immobilizer, el. reg. szyberdach, stan 
b. dobry, - 26.500 zł. Kępno. tel. 062/782-81-13,0503/03-03-15 
VW SCIROCCO, 1978 r., 1600 ccm, czerwony, stan dobry, ga
rażowany, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 01.2002 r., OC, •
2.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 0605/85-69-96 
VW SCIROCCO. 1979 r., 1600 ccm, GT, czerwień meks., po 
remoncie blacharki i lakierowaniu w 2000 r., szyberdach, nowa 
tapicerka, RO. Philips, koła 14". wloty na masce, szerokie nad
kola i progi, ciemne szyby, pilne, - 2.000 zł. Góra, tel. 
065/543-33-55,0600/25-7547 .
VW SCIROCCO, 1985 r., 1800 ccm, niebieski metalic, 5-biegó- 
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, ospoile
rowany, kubełkowe fotele, 5-bięgowy, RO, dużo części zapaso
wych, - 7.500 zł. Kowary, teL 075/718-31-68 
VW SCIROCCO, 1986 r.; 1800 ccm, gażnik, czerwony, *4.900 
zł. Opole, tel. 077/458-11-30,0608/63-99-72 
VW SCIROCCO SCALA, 1987 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
ciemnoczerwony, stan b. dobry, spoilery, zawieszenie sporto
we, aluminiowe felgi, szyberdach, - 8.500.zł. Sobótka, tel. 
071/390-32-56
VW SCIROCCO II, 1988/99 r., 160 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
biały, inst. gazowa, wersja Scala, wszystkie dodatki w kolorze 
nadwozia, białe zegary, alum. felgi i stopki, RO * głośniki, 10 
zł/100 km, stan idealny, - 9.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-14-38, 
0604/15-13-30
VW SCIROCCO, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, biały, alum. felgi, 
ładne wnętrze, atrakc. wygląd, stan b. dobry, na białych tabli
cach, - 4.000 zł. Tomaszów Maz., tel. 044/723-15-81, 
0602/67-83-10
VW SHARAN, 1997 r., 1900 ccm, TDi, zielony metalic, przy
ciemnione szyby, el. otw. szyby, klimatyzacja, alarm, 7 foteli, 
roleta, poduszki powietrzne, immobilizer, halogeny, stan ideal
ny, • 69.000 zł. Wrocław, tel. 0601/55-69-31 
VW SHARAN, 1997 r„ 43 tys. km, 2800 ccm, V6, granatowy 
metalic. z salonu, serwisowany, pełne wyposażenie, I właści
ciel, garażowany, - 65.000 zł. Wrocław, tel. 361-3743, 
0601/76-75-75
VW SHARAN. 1997/98 r.,.100 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, 7-oso- 
bowy, 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 CARAT, 1998 r., 83 tys. km. 1900 ccm. TDI. perło- 
wobordowy metalic, 6-osobowy, klimatronic, ABS, 110 KM, bez 
wypadku, poduszka pow., kupiony w salonie, komputer, halo
geny, książka serwisowa, wszystkie el. dodatki, stan b. dobry, -
68,000 zł łub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
VW SHARAN, 1998 r., 62 tys. km, 1900 ccm. TDi, pertowogra- 
natowy, pełne wyposażenie elektryczne, klimatronic, ABS, centr. 
zamek, wspomaganie kier., 5-osobowy, roleta, - 67.000 ił. Lesz
no, tel. 065/529-7240,0601/76-6341 
VW SHARAN, 2000 r„ 7 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielony, pełne 
wyposażenie, auto w leasingu, - 28.000 zł. Kiełczów, tel. 
071/398-83-19,0502/38-67-59
VW VENTO, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, inst. ga
zowa, ekonomiczny, szyberdach, wspom. kierownicy, el. reg. 
reflektory, el. reg. lusterka. - 16.500 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-07-05
VW VENTO, 1992 r., 1900 ccm, diesel wspomaganie, c. za
mek, immobilizer, do lakierowania maska i błotnik, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, przegląd techniczny, -15.000 zl. 
Chocz, tel. 062/741-53-61, 0605/58-28-32 
VW VENTO, 1992 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, wspo
maganie, centr. zamek, alarm, RO, dzielona tylna kanapa, stan 
b. dobry, - 17.500 zł lub zamienię na Mercedesa 200 124D, z 
dopłatą. Głogów, tel. 076/83547-81 
VW VENTO, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, kolor morski metalic, 
wspomaganie, Thermotronic, welurowa tapicerka, szyberdach, 
halogeny w zderzaku, RM, el. reg. lusterka, alum. felgi + nowe 
opony, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, oryg. lakier, stan b. 
dobry, centr. zamek, - 24.500 zł. Sobótka, tel. 071/390-3449, 
090/38-6743
VW VENTO, 1993 r., 103 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwony, 
wspomaganie kier., alum. felgi, el. otw. szyberdach, For-Lock, 
alarm, immobilizer, centr. zamek, oznakowany, spoiler, dzielo
na tylna kanapa, RO + 4 głośniki, atrakc. wygląd, garażowany,
- 20.000 zl. Głogów, teł. 076/634-02-22, 0605/52-18-19
VW VENTO, 1993 r., 36 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granato
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, ABS, RO, dzielona tylna kanapa, alarm + pilot, 
oznakowany, -19.800 zł.Wrocław, tel. 071/355-90-86 
VWVENTO, 1993 r„ 1800 ccm, wtrysk, granatowy, bez wypad
ku • 5.900 DEM. Zielona Góra, tel. 0604/33-57-31 
VWVENTO GTD, 1994 r., 130 tys. km. 1900 ccm. turbo D. gra
natowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji,
- 24.200 zł. Lubin, teł. 0602/2940-37
VW VENTO GT, 1994 r„ 98 tys. km, 1900. ccm, TDi. kolor grafi
towy 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 GL, 1995 r-., 1800 ccm centr. zamek, wspomaga
nie, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, - 26.800 zł 
(możliwe raty przez komis) lub zamiana na inny, tańszy. Kępno,
lei. 062/781-25-92 po godz. 16,0604/73-27-52 ___
VW VENTO GLX, 1997 r.. 26 tys. km, 1800 ccm, wiśniowy, ABS. 
2 poduszki pow., centr. zamek, immobilizer, automatic, haloge
ny, zderzaki w kolorze nadwozia, • 29.000 zł. Ostrówek, gm. 
Galewice, tel. 062/783-83-02

W ARTBURG
WARTBURG, 1972 r., zielony, stan b. dobry, oryg. lakier, • 400 
zł. Legnica, lei. 0607/57-9644
WARTBURG 353,1976/86 r„ 16 tys. km, 1000 ccm, benzyna.
piaskowy, karoseria i ukł. jezdny z 1986 r„ lewarek biegów w
podłodze, hak, szyberdach, przegląd do 10.2001 r„ stan dobry,
-1,600 zł. Legnica, tel. 076/866-1342
WARTBURG 353, 1982 r., 992 ccm, czerwony, przegląd do
-09.2001 r., w ciągłej eksploatacji, - 400 zł. Wrocław, tel.
071/330-13-01
WARTBURG 353 W, 1983 r„ 80 tys. km, 1000 ccm, biały, hak. •
1.000 zł. Chełmce, tel. 062/761-27-92, 0606/69-97-05 
WARTBURG 353,1983 f., 992 ccm, zielony, .na chodzie*, • 500 
zł. Biskupin, gm. Chojnów, tel. 076/817-89-85,0603/2440-54 
WARTBURG 353,1985 r., 80 tys. km, 992 ccm I właściciel, bez 
wypadku, stan techn. b. dobry, - 1.500 zł. Nysa, tel. 
077/433-18-85,0502/55-73-21
WARTBURG 353 W, 1985 r., 1000 ccm elektron, zapłon, w cią
głej eksploatacji, techn. sprawny, • 1.000 zł. Oława, teł. 
071/313-15-89,0604/78-93-74

WARTBURG 353 S, 1986/87 r., 90 tys. km, 992 ccm, 2-suw, 
czerwony, techn. sprawny, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/782-96-59 
WARTBURG 353 KOMBI. 1987 r., 65 tys. km, 992 ccm, piasko
wy, biegi w podłodze, hak, halogeny, szyberdach, tylna szyba 
ogrzewana, RM, - 2.200 zl. Jelenia Góra, tel. 075/764-99-1.5 
WARTBURG 353 W, 1987 r.. 15 tys. km. 992 ccm, piaskowy.po 
remoncie silnika, przegląd do 04.2002 r., stan b. dobry, -1.100 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-14-77 
WARTBURG 353,1988 r„ beżowy, nowe tablice, stan dobry, • 
700 zl. Węgrów, tel. 071/398-79-07 
WARTBURG 353, 1988 r., czerwony, - 250 zl. Wrocław, tel. 
071/354-00-72
WARTBURG GOLF, 1989 r„ 1300 ccm, biały, szyberdach. we
lurowa tapicerka, na białych tablicach, - 1.450 zł. Zgorzelec, 
tel. 0603/03-67-60
WARTBURG GOLF, 1990 r., 64 tys. km, 1300 ccm, kolor kre
mowy, zadbany, szyberdach, hak, niebieskie zegary, tylna szy
ba ogrzewana, antena, na białych tablicach, stan b. dobry • 650 
DEM lufar 1.200 zł. Gubin, tel. 0603/10-50-15,0502/42-59-67 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 1300 ccm bez wypadku + części 
zamienne, - 4.600 zł. Sady Górne, tel. 075/741-20-78 
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990 r., 122 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, beżowy, inst. gazowa, hak hol., bagażnik dachowy, 
roleta, części, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/78143-76 
O  WARTBURG GOLF, 1991 r., 60 tys. km, 1300 ccm, 

beżowy, po przeglądzie, zadbany, plastikowe 
nadkola, tylna szyba ogrz., halogeny, RO, nowy 
hak do zamontowania, pokrowce, 4 opony zimo
we, różne części, bagażnik, cena 4.500 zł. Środa 
Śląska, tel. 071/317*24*12 01030811

WARTBURG GOLF, 1991 r„ 125 tys. km, 1300 ccm, beżowy, 11 
właściciel, zadbany, komplet opon zimowych na felgach, kie
rowca niepalący, • 4.750 zł. Lądek Zdrój, tel. 0603/5647-72 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 53 lys. km, 1300 ccm. benzyna, 
szary, nowe szczęki i przewody hamulcowe, noWe opony, hak, 
szyberdach, przegląd do 03.2002 r, • 5.800 zl. Wałbrzych, tel. 
074/841-35-76
WARTBURG GOLF. 1991 r.. 100 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
beżowy, RO, hak, tylna szyba ogrzewana, przegląd do 02.2002 
r, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-12-16 
WARTBURG GOLF. 1991 r.. 1300 ccm. beżowy, szyberdach, 
welurowa tapicerka, RO, bez wypadku, stan idealny • 1.100 
DEM. Zielona Góra. tel .068/385-57-73.0601/76-56-97

ZASTAW A
ZASTAWA 1100P, 1977 r.. 1100 ccm. czerwony, 5-drzwiowy, stan 
.dobry, brak przeglądu + części zamienne m.in. silnik, lampy, - 
450 zł. Nysa. teł. 077/448-68-95 
ZASTAWA 110OP. 1978 r., 1116 ccm, A128, żółto-czerwony, inst. 
gazowa, w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd * droga Zasta
wa na części, - 800 zł; Kowary, tel. 075/761-3845 
ZASTAWA 1100p, 1980 r., 70 tys. km, 1100 ccm, biały, po re
moncie silnika, zawieszenia, hak, - 400 zł. Węgry. tel. 
077/421-23-22
ZASTAWA 1100P, 1980 r, 1108 ccm przegląd do 04.2002 r„ w 
ciągłej eksploatacji, dużo części zapasowych, - 800 zl. Wro
cław, tel. 071/321-77-53 po godz. 17 
ZASTAWA YUGO 45,1986/90 r., 68 tys. km, 1100 ccm. czerwo
ny, 3-drzwiowy, stan bardzo dobry, pełny oryginał, bez rdzy, bar
dzo oszczędny, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0607/11-61 -20

hJJ JAW A U T O  A  L A  R M Y i m m o b i l i z e r y - c e n t r a l n e  z a m k i - s e r w i s  
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W-w, ul. Solskiego 15, tel. 0-605 629 430
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AUTOBUSY, CIĘŻAROWE, DOSTAWCZE
AUTOBUS AUTOSAN H10-11. 1986 r„ SW-680, bialo-niebie- 
ski, po lakierowaniu, przyciemniane szyby, stan b. dobry, •
19.000 zl lub zamienię na samochód osobowy. Lubin; tel. 076/
844-18-92,844-74-38,0604/90,20-17
AUTOBUS IVECO, 1997 r., 18 tys. km, niebieski, RO, wspoma
ganie, centralny zamek ♦ pilot, klimatyzacja, bliźniacze koła, - 

. 10.000 zł + VAT. Lubin, tel. 076/846-97-78, 0601/59-54-64 
AUTOBUS JELCZ 080.1984 r., SW-400, zielony, wysokie fote
le, nowe pokrowce, atrakc. wygląd, stan b. dobry, 32 miejsca, •
13.000 zl. Lubin, tel. 0601/05-42-75
AUTOBUS JELCZ PR LUX, 1987/88 r., turkusowy w pasy, przy
ciemniane szyby, przednia dzielona, 50 miejsc uchylnych, z CO 
radiem, RO ♦ mikrofon, stan dobry, - 27.000 zł. Świebodzin, tel. 
068/382-60-97,0603/29-49-99
AUTOBUS JELCZ PR110 U, 1988 r., 15 tys. km, 11000 ccm, 
biały w pasy, po remoncie blacharki, lakierowaniu, drzwi pneu
matyczne, prosta szyba, leżący silnik SW 680, - 19.800 zł lub 
zamiana na auto osobowe lub bus. Wrocław, tel. 071/311-21-37, 
0600/52-77-42
AUTOBUS KAROSA 734,1988 r., turbo, pomarańczowy, stan 
b. dobry, wysokie siedzenia, wersja międzymiastowa, • 15.000 
zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA K-735,1989 r„ turbo wersja tuiystyczna, 
kawo-bar, lodówka, telewizor, video, stan techn. i wizualny b. 
dobry, - 29.000 zł +. VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
AUTOBUS KAROSA 735,1990 r., biały, stan b. dobry, wersja 
turystyczna, opony bezdętkowe, kafobar, TV, lodówka, • 37.000 
zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
AUTOBUS MERCEDES 0303,1981 r., 517 tys. km. 11000 ccm, 
V6, biało-niebieski, sprow. z Francji w 2000 r., wymieniony sil
nik, przebieg ok. 200 tys. km, nadwozie po remoncie i lakiero
waniu we Francji, 41 miejsc, lotn. fotele odchylane do tyłu i od
suwane na bok, zradiofonizowany, klimatyzacja, lodówka, vi- 
deo, w ciągłej eksploatacji, • 90.000 zł. Zielona Góra, tel. 0605/
54-38-81 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem • A00503 www.autogielda.com.pl)
AUTOBUS MERCEDES 0309,1981 r.. 400 tys. km, 4000 ccm, 
biały, 18 miejsc siedzących, webasto, nowe opony, tydzień w 
kraju, sprowadzony z Niemiec, - 23.000 zł. Syców, tel. 0503/
01-5&-88
AUTOBUS SANOS S-14,1987 r., biało-niebieski, 54 miejsca, 
wersja turystyczna, po remoncie silnika, nowe opony, nagło
śnienie, w ciągłej eksploatacji, • 17.000 zl lub zamienię z do
płatą. Kąty Wrocławskie, tel. 0601/71-89-58 
AVIA BUS, 1986 r. ład. 1.8 t, - 4.000 zł. Śmigiel, tel. 065/ 
518-07-32
AVIA A21 FURGON, 1985 r., 128 tys. km, 3600 ccm, niebieski, 
• 1.150 zł. Legnica, tel. 076/862-13-17,0606/87-86-30 
AVIAA21 FURGON, 1990 r., 130 tys. km, 3600 ccm, niebieski, 
stan b. dobry, • 5.000 zł. Legnica, tel. 076/862-13-17, 0606/
87-86-30
AVIA A31, 1983 r. kontener • 2.300 zł. Wschowa, tel. 0603/
36-37-35
AVIA A31,1985 r., 20 tys. km, 3596 ccm ład. 3t, izoterma dług. 
4,2m, po remoncie kapitalnym silnika, nowe opony, ważna reje
stracja, • 4.500 zł lub zamienię na osobowy z dopłatą. Marcin
kowice, tel. 071/302-85-58
AVIA A31,1986 r. po remoncie kśpitalnym Silnika, stan dobry, •
6.200 zł, Prudnik, tel. 077/436-00-67,0502/43-55-12 
AVIA A31,1989 r. wywrotka, 5-biegowa, • 14.000 zł. Wrocław, 
tel. 363-46-26 po godz. 20
AVIA A31,1990 r., 3600 ccm izoterma, kontener, ład. 3.21, za
rejestrowany, opłacony, stan dobry, - 8.000 zł lub zamienię na 
mniejszy samochód dostawczy (Mercedes bus). Głubczyce, tel. 
077/485-96-02
AVIA A31 L, 1990 r., 193 tys. km, 3600 ccm oplandekowany, 
wym. 5.20 x 2.10 x 2.10 m, nowe opony, sprzęgło i ukł. kierow
niczy, zadbany, mało eksploatowany, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 
071/330-00-70
AVIA A60,1999/00 r., 40 tys. km intercooler, plandeka celna, 
aluminiowe burty, kabina sypialna, najnowszy model, kupiony 
w salonie, pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 53.500 zł faktu
ra Vat. Oleśnica, tel. 071/314-35-01,0601/70-49-87 
CHEVROLET G20 VAN, 1992 r., 75 tys. km, 4998 ccm. V8, bia
ły, ABS, centralny zamek na pilota, wspomaganie, RM, hak, 
zadbany - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0501/43-53-58 
CITROEN BERLINGO, 1996 r., 122 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, poduszka pow., 2-osobowy, ład. 525 kg, •
19.900 zł (możliwe raty przez komis) lub zamienię. Legnica, tel. 
0604/41-80-47
CITROEN BERLINGO, 1996 r . 45 tys. km, 1900 ccm. diesel
2-osobowy, lad. 600 kg, el. otw. szyby, centr. zamek, wspoma
ganie, -16.500 zł ♦ VAT. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-03-75 
CITROEN BERLINGO. 1997 r„ 116 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, 2-osobowy, krata, homologacja, hak, blokada skrzyni bie
gów. - 20.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Legnica, tel. 0601/
84-47-31
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 103 tys. km, 1400 ccm, biały, 
atest na ciężarowy, centralny zamek + pilot, instal. gazowa, I 
właściciel, alarm, el. otw. szyby, immobilizer, opony zimowe,
5-osobowy, stan b. dobry, - 26.000 z ł, możl. wyst. fakt.-VAT lub 
zamienię na inny do 10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/73-27-57 
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 130 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
zielony, stan idealny. Chocianów, tel. 0600/17-01-74 
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 1400 ccm, czerwony, alarm ♦ 
pilot, centralny zamek, I właściciel, serwisowany, bez wypadku, 
instalacja gazowa, • 24.000 zł. Kalisz, tel. 062/765-31-28,0603/
86-45-32
CITROEN BERLINGO. 1999/00 r.. 27 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-osobowy, centralny zamek, el. reguł, reflektory, 
alarm, opony zimowe, kupiony w salonie, - 32.900 zł Jelenia 
Góra. tel. 0604/22-93-50
CITROEN C15 FURGON, 1995 r.. 1800 ccm, diesel, biały, 4-oso- 
bowy, zadbany, stan dobry, • 13.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/
846-36-57,0503/30-90-81
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 C25 BUS, 1991 r., 250 tys! km, 2500 ccm, diesel, 
biały, długi, wysoki, wspomaganie kierownicy, -11.000 zł. Wro
cław, tel. 071/373-05-56,0601/69-67-22 
CITROEN C25,1991/97 r., 2000 ccm, żółty, inst. gazowa, 9-oso- 
bowy, niski, krótki, blacharka ocynkowana, hak, butla o poj. 140 
I, inst. gazowa, po wymianie sprzęgła i łożysk, • 8.700 zł. Wał
brzych, tel. 0609/26-53-11
CITROEN C25,1994 r„ 190 tys. km. 2500 ccm. diesel, biały, 
oszklony, 9-osobowy, wersja turystyczna, welurowa tapicerka, 
zagłówki, podłokietniki, podwójne ogrzewanie, bez wypadku, 
nie używany w kraju, - 19.800 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/
05-62-40
CITROEN JUMPER, 1995 r.f 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
bordowy, skrzyniowy, bez wypadku, alum. burty, kabina 3-oso- 
bowa, el. reguł, reflektory, ład. 1650 kg, hak, • 34.500 zł (możł. 
wyst. fakt. VAT). Syców, tel. 062/785-24-64,0603/10-06-86 
CITROEN JUMPER, 1995/96 r., 178 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, biały, maks. przedłużony i podwyższony, bez wypadku, książ
ka serwisowa, hak, • 31.000 zł lub zamienię na inny. Syców, tel. 
0608/78-01-85
CITROEN JUMPER. 1996 r., 141 tys. km, 2600 ccm, turbo D. 
biały, w kraju od 5 miesięcy, sprowadzony w całości, bez wy
padku, 4 nowe opony, po wymianie oleju, paska rozrządu, fak
tura VAT, • 35.000 zł. Rawicz, tel. 065/547-80-40 
CITROEN JUMPER, 1996 r. 107 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, przedłużony, ład. 1.61, przegląd do 5.2002 
r., immobilizer, wspomaganie, stan b. dobry, po wymianie kloc
ków, pasków, • 31.500 zł lub zamienię na BMW 5 (diesel). Wro
cław. tel. 071/357-75-54,0501/73-38-13 
CITROEN JUMPER, 1996 r„ 82 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, zadbany, stan b. dobry, podwyższony, ściana działowa, przy
stosowany do odprawy celnej, udokumentowane pochodzenie,
.- 32.000 zl. Wrocław, tel. 0606/13-40-15'
CITROEN JUMPER. 1996/97 r., 161 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
biały, wspomaganie kierownicy, alarm, centralny zamek, niski, 
długi. - 26.500 zł. Opole. tel. 0601/71-67-25 
CITROEN JUMPER. 1997 r.. 128 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, niski, kótki, 6-osobowy, RO. stan b. dobry, w kraju od ty
godnia, nowe opony i klocki, wspomaganie, - 31.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/80-08-60

CITROEN JUMPER, 1997/98 r., 113 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, turkusowy, kupiony i serwisowany w kraju, I rejestracja w 
1997 r., ład. 1560 kg, maksymalnie długi i wysoki, zderzaki w 
kolorze nadwozia, nowe opony, kola 16”, stan b. dobry, - 41.000 
zl. Milicz, tel. 071/383-10-33,0603/30-05-92 
CITROEN JUMPER, 2000 r., 35 tys. km, 2500 ccm, TDI, żółty, 
maxi, blaszak, kabina 3-osobowa, ład. 1,51, koła 16", od tygo
dnia w kraju, sprowadzony z Niemiec, • 46.000 zl. Syców, tel. 
0503/01-56-88
DAF, 1994 r., 6000 ccm, turbo D, biały, wspomaganie, ABS, 
webasto, klapa hydrauliczna, oplandekowany, - 40.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, teł. 071/318-83-86,0601/45-99-84 
DAF 1600,1980 r. lad. 71. izoterma, z windą, na 13 europalet, 
stan b. dobry, - 15.000 zł. Lubin. tel. 076/749-31-32, 0603/
64-64-52
DAF 400, 1988 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, po wymianie 
silnika, bliźniacze koła, 2 x podwyższony, • 6.000 zł. Wijewo, 
tel. 065/549-47-90,0607/10-00-62 
DAF 400,1990 r.. 389 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, silnik 
PeugeoL stan techn. dobry, hak, ład. 850 kg, RO, rejestracja do 
2002 r, -12.000 zł. Trzebnica, tel. 0601/55-77-94 
DAF 400,1990/96 r., 2500 ccm, turbo D po remoncie silnika, 
nowy akumulator i chłodnica, blaszak, podwyższony, stan do
bry, -11.000 zl. Wrocław, tel. 071/351-67-32,0605/25-22-06 
DAF 400,1991 r., 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, konte
ner, wym.4.2x 2.2x 2.1, ład. 3.51, rejestracja na kat. B, nowe 
resory i chłodnica, • 21.000 zł. Jawor, tel. 0604/50-20-75 
DAF 400,1992 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, podwyższony, 
bliźniacze koła, stan dobry, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
365-34-11
DAF 95-350,1988 r., biały, ciągnik siodłowy, na poduszkach, 
komputer, kabina sypialna 2-osobowa, spoiler, serwisowany, 
stan ogólny dobry, • 33.000 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/
817-33-84
FIAT 125p PICK-UP, 1981 r., 1500 ccm, biały, hak, wspomaga
nie kierownicy, zarejestrowany do 28.03.2002 r., nadbudówka 
oddzielona od kabiny kierowcy, stan dobry, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 0606/94-54-61
FIAT DUCATO, 1984 r., 2000 ccm, pomarańczowy, stan dobry, 
po remoncie silnika, • 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/347-65-40 
FIAT DUCATO, 1985 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
maksi, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, - 8.500 zł. Wro
cław, tel. 071/784-50-28 wieczorem, 0604/18-37-32 
FIAT DUCAT014,1987 r., 186 tys. km, 2500 ccm, diesel skrzy
niowy, plandeka • 2.000 DEM. Wrocław, teł. 071/789-37-13 po 
godz. 20
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, maks. przedhi- 
żony i podwyższony, aktualny przegląd, stan blacharki i ogu
mienia b. dobry, hak, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-33-70 
po godz. 18
FIAT DUCATO, 1987 r., 137 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały,
3-osobowy, blaszak, wspomaganie kierownicy, ład. 1300 kg, inst. 
gazowa, • 8.300 zł lub zamienię na samochód osobowy. Wali- 
drogi, tel. 077/464-46-05
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, długi, wy
soki, blaszak, ład. 1.59 tony, przegląd do 2002 r, przegroda 
celna, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 9.700 zl. Wrocław, 
tel. 071/781-64-73,0604/62-91-01 
FIAT DUCATO, 1989 r., 2500 ccm, diesel 8-osobowy, • 12.900 
zł. Opole, tel. 0607/34-81-10
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel, biały, stan dobry, 
oszklony, krótki, 7 osób * ładunek, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-32-22,0608/79-75-22
O  FIAT DUCATO TALENTO, 1991 r., 179 tys. km, 

1900 ccm, diesel 8-osobowy, bez wypadku, stan 
techn. b. dobry, wspomaganie, zwolniony z po
datku, nie używany w kraju, - 13.000 zł (faktura 
VAT). tel. 065/549-61-84, 0609/51-84-55 
03003101

FIAT DUCATO BUS, 1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, oplande
kowany, na białych tablicach - 6.500 DEM. Legnica, tel. 06031 
53-26-42
FIAT DUCATO, 1991 r., 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
podwyższony, przedłużony • 3.500 DEM. Niemcy, tel. 0049/
17-38-92-13-31
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, 9-osobo
wy, po remoncie silnika,- 10.000 zl. Żórawina, tel. 071/
316-52-94,0502/40-08-94
FIAT DUCATO, 1992 r., 280 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
maksymalnie podwyższony i przedłużony, 5-biegowy, wspo
maganie kier., regulowane reflektory, drzwi boczne przesuwa
ne, zadbany, oryg. lakier, • 16.700 zł lub zamienię na tańszy 
osobowy. Legnica, tel. 0608/16-30*72 
FIAT DUCATO, 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, ład. 1670 kg, 
stan b. dobry, -17.800 zł. Wrocław, tel. 0605/10-57-33 
FIAT DUCATO BUS, 1992 r., 170 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
biały, 9-osobowy, hak, oszklony, wspomaganie, ład 1.51, stan 
dobry, -16.000 zl. Wrocław, tel. 071/368-11-79 wieczorem 
FIAT DUCATO, 1992/93 r., 240 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
kabina 3-osobowa, blaszak, lad. 1250 kg, • 15.900 zł lub za
mienię na osobowy, może być uszkodzony, z dopłatą. Ziębice, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0607/21-40-75 
FIAT DUCATO. 1993 r., 197 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy, 3-osobowy, blaszak, przegroda, hak, alarm, ład. 1 1, 
garażowany, stan b. dobry, • 17.000 zł. Kluczbork, tel. 077/ 
418-49-60,0605/05-86-75
FIAT DUCATO, 1993 r., 2500 ccm, turbo D14 miejsc, oryg. bus, 
sprowadzony w całości, w kraju od roku, podwójne ogrzewanie, 
żaluzje, • 21.000 zł. Wałbrzych, tel. 0606/81-10-77 
FIAT DUCATO, 1994 r., 110 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, immobilizer, alum. burty, - 23.000 zł (możliwe 
raty przez komis). Lubin, tel. 0601/56-94-55 
FIAT DUCATO, 1994 r., 2500 ccm, TDi maks. podwyższony i 
przedłużony, I właściciel w kraju, stan b. dobry, w kraju od 7 
miesięcy, nowy model, • 28.000 zł. Międzylesie, tel. 0601/ 
91-16-87
FIAT DUCATO, 1994 r., 152 tys. km, 2000 ccm, TDi, biały, wspo
maganie kierownicy, przyciemniane szyby, radio, I właściciel, 
hąk, stan b. dobry, • 20.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Świdnica, 
tel. 074/852-61-33
FIAT DUCATO, 1994/95 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyższo
ny, przedłużony, wspomaganie, RM, sprowadzony w całości, I 
właściciel, nowy model, faktura VAT, > 19.900 zł. Legnica, tel. 
076/722-90-43,0606/14-33-94
FIAT DUCATO MAXI, 1994/95 r., 100 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, nowy model, podwójne łóżko, nowe opony, 5-biegowy, 
książka serwisowa, I właściciel, bez wypadku, stan idealny, 
sprowadzony w.całości, bliźniacze koła, zdjęcia do wglądu, •
26.500 zl. Leszno, tel. 065/527-07-96,0603/44-23-55 
FIAT DUCATO MAXI, 1994/95 r., 2500 ccm, diesel, biały, wspo
maganie kier, • 25.500 zł. Trzebnica, tel. 0601/57-96-56 
FIAT DUCATO, 1995 r., 145 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, wspo
maganie, klimatyzacja, maxi, nie eksploatowany w kraju, •
30.000 zl. Kłodzko, teł. 074/867-18-52
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r., 114 tys. km, 2500 ccm. turbo D 
izoterma, agregat, przystosowany do przewozu artykułów spo
żywczych • 42.000 zł + VAT. Starogard Gdański, teł. 058/ 
561-09-63
FIAT DUCATO, 1995 r., 190 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
skrzyniowy, alum. burty, wspomaganie, • 33.000 zł (możl. wyst. 
fakt. VAT). Syców, tel. 062/785-24-64,0603/10-06-86 
FIAT DUCATO, 1995 r., 134 tys. km, 1900 ccm, diesel, bordo
wy, bez wypadku, centralny zamek, el. otw. szyby, 6-osobowy, 
stan b. dobry - 8.000 DEM. Wrocław, tel. 071/355-31-12,0605/
07-77-88
FIAT DUCATO MAXI, 1996 r., 128 tys. km, 2&0 ccm. diesel, 
biały, stan dobry, bez wypadku - 31.500 zł lub zamienię na tań
szy. Jawor, tel. 076/870-60-52
FIAT DUCATO, 1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm, TDI, niebieski 
metalic, centralny zamek, el.szyby, lusterka, klimatyzacja po
dwójna, 9 indywidualnych foteli, kupiony u dealera w kraju, -
39.000 zl. Wrocław, tel. 0601/79-25-64
FIAT DUCATO, 1997 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, bordo
wy, maxi, 3-osobowy, przegroda, immobilizer, Mul-T-Lok, radio, 
wspomaganie, bez wypadku, po przeglądzie, stan b. dobry, •
38.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-25-86
FIAT DUCATO, 1997 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo

ny, kupiony w salonie, RO, hak, alarm, stan b. dobry, - 31.000 
zl. Wrocław, tel. 0602/78-41-99 
FIAT DUCATO, 1997 r., 50 tys. km,. 2500 ccm, diesel, biały,
8-osobowy, w kraju od miesiąca, oszklony, welurowa tapicerka, 
stan idealny. • 32.000 zł. Żary, tel. 0604/44-56-08,0604/25-68-10 
FIAT DUCATO, 1997/98 r., 95 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
oszklony, 9-osobowy, bez wypadku, bogate wyposażenie, w 
kraju od 8 miesięcy, • 35.000 zl lub zamienię. Głogów, tel. 0605/
37-08-09
FIAT DUCATO MAXI, 1998 r., 120 tys. km, 2800 ccm, TDi, biały, 
blaszak, nie eksploatowany w kraju, faktura VAT, • 39.500 zł. 
Kalisz, tel. 0605/33-88-53
FIAT DUCATO, 1998/99 r., 125 tys. km, 2800 ccm, TDi, biały, 
długi, wysoki, el. otw. sżyby, centralny zamek, • 40.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-67-03, 0603/97-11-53
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FIAT DUCATO, 2000 r., 8 tys. km, 2800 ccm, TDI, biały, maxi, 
wspomaganie, VAT od faktury, - 73.000 zł (kupujący nie płaci 
podatku) lub zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 0607/09-68-58 
FIAT FIORINO, 1987 r., 1300 ccm, diesel, biały, 4-osobowy, ład. 
500 kg, oryg. lakier, zarejestrowany, przegląd do 09.2001 r., w 
ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 3.200 zł. Sady Górne, tel. 075/ 
741-51-80 po godz. 14
FIAT FIORINO, 1990 r., 140 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
nowy przegląd, składak 1992 r., stan b. dobry, • 5.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/21-86-95
FIAT FIORINO. 1990/92 r.. 140 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bia
ły, stan b. dobry, po przeglądzie, w ciągłej eksploatacji, - 5.500 
zł. Wrocław, tel. 0602/21-86-95
FIAT IVECO MAXI, 1992 r., turbo .Zeta”, biały, blaszak, bliźnia
cze koła, masa całkowita 7400 kg, - 26.000 zł. Leszno, teł. 065/ 
529-72-40,065/527-11-37,0601/76-63-41 
FIAT SCUDO, 1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, alarm, komputer, • 24.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-42-91,0601/56-02-80
FORD CARGO, 1991 r., 120 tys. km, 6000 ccm, diesel, grana
towy, typ 711, koła 17,5x215, skrzyniowy ze stelażem i owiew
ką na dachu, masa wł. 3100 kg, ład. 3400 kg, 3 miejsca, można 
wjechać wózkiem widłowym, hamulec górski, -37.000 zł. Kęp
no. tel. 0604/97-98-07
FORD COURIER, 1992 r., 165 tys. km, 1800 ccm. diesel, gra
natowy, • 10.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-07-67,0607/40-11-28 
FORD COURIER. 1993/94 r.. 89 tys. km, 1300 ccmr Fiesta, 
wtrysk, czerwony, ład. 650 kg, 5-biegowy, katalizator, możliwe 
raty, • 10.500 zł. Bielawa, tel. 074/645-30-86 
FORD COURIER, 1994 r., 80 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
szyby boczne, nowy akumulator, hak, 5-osobowy, • 10.000 z). 
Wrocław, tel. 071/342-64-85,0501/80-64-46 
FORD COURIER, 1996 r., 80 tys. km, 1300 ccm, biały, serwiso
wany, - 17.800 zł lub zamienię na Peugota Partnera, wersję 
osobową. Dobrzyca, tel. 062/741-33-05,0600/19-18-76 
FORD COURIER, 1996 r., 87 tys. km. 1800 ccm. diesel, biały, 
stan techn. b. dobry, makwźywany, • 14.000 zł + VAT. Wrocław, 
tel. 071/372-68-84,0606/34-52-37 
FORD COURIER, 1996 r., 62 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebie
ski, poduszka pow.. amortyzatory po wymianie, nowe opony, •
15.900 zł. Wrocław,*tel. 0503/24-92-17 
FORD COURIER, 1998 r., 1800 ccm, diesel poduszka pow., RO, 
serwo, podwyższony, książka serwisowa, sprowadzony 05.2001 
r., bez wypadku, - 16.200 zl. Wrocław, tel. 387-87-62, 0602/
73-21-73
FORD ECONOUNE, 1986 r., 90 tys. km, 3800 ccm, benzyna, 
srebmo-wiśniowy, inst. gazowa, .salonka', pełne wyposażenie,
• 25.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/310-15-94 
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, niebieski metalic, stan bla
charki dobry, stan silnika i skrzyni biegów b. dobry, 2-osobowy, 
dopuszczalna masa całkowita 1,501, • 2.300 zł lub zamienię na 
inny osobowy. Wrocław, te£ 0501/40-31-54
FORD ESCORT, 1997 r., 62 tys. km, 1800 ccm. turbo D. żółty, I 
właściciel w kraju od 7 miesięcy, 2-osobowy * 750 kg, • 16.000 
zł + VAT. Dzierżoniów, tel. 0602/13-33-25 
O  FORD TRANSIT - P. PKS sprzeda samochód cię

żarowy Ford Transit, 1988 r., poj. 2500 ccm, czer
wony, cena 8.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/
324-34-65 wewn. 147 87024051 

FORD TRANSIT, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, 9-osobo
wy, oszklony, ważny przegląd, - 1.300 zł. Paczków, tel. 077/ 
431-71-74
FORD TRANSIT, 1979 r., 2400 ccm, diesel, żółty, 6 osób lub 1 
tona, sprawny, do poprawek, -4.000 zł. Nysa, tel. 0608/24-55-49 
FORD TRANSIT, 1979 r., czerwony, silnik Mercedesa, oszklo
ny, • 3.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Piotrowice, tel. 076/ 
819-10-72
FORD TRANSIT TOWOS, 1979 r., 193 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, niebieski, kabina 6-osobowa + kontener 1150 kg lad., na 
kołach bliźniaczych, przegląd do 01.2002 r., stan dobry, • 4.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/664-95-72 
FORD TRANSIT, 1980 r„ 2000 ccm. benzyna, -1.500 zl. Twar
dogóra, tel. 071/315-97-55
FORD TRANSIT, 1983 r., 2000 ccm, benzyna blaszak, - 2.300 
zł. Wałbrzych, tel. 074/842-20-81 wewn. 381 
FORD TRANSIT, 1984 r., 125 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, silnik 87 r„ krótki, niski, oszklony, RO, blacharka do popra
wek, rej. do 09.2001 r, - 4.800 zł. Brzeg, teł. 077/444-15-97 
FORD TRANSIT, 1985 r., 2500 ccm, diesel, biały, - 4.100 zl. 
Bolków, tel. 075/741-48-39
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, maks. 
przedłużony i podwyższony ♦ zapasowy silnik, w ciągłej eks
ploatacji, - 11.000 zł. Przeworno, tel. 074/810-21-93, 0604/
79-68-81
FORD TRANSIT; 1987 r., 2500 ccm, diesel długi, wysoki, bla
szak, ściana grodziowa, skorodowany, do naprawy blacharskiej.
• 6.800 zł.., tel. 0601/91-36-60
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, podwyż
szony, przedłużony, bliźniacze koła, ład. 1900 kg, - 13.800 zł. 
Brzeg, tel. 0604/07-23-68,077/411-21-81 
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, teł. 0602/58-89-94
FORD TRANSIT MAXI, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, bla
szak, najwyższy i najdłuższy model, 5-biegowy, po remoncie 
blacharki, po malowaniu, stan techn. dobry, - 13.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-93-95
FORD TRANSIT, 1987 r., 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
blaszak. po remoncie blacharki, krótki, podwyższony, stan do
bry, • 10.500 zł. Leszno, tel. 0607/59-28-68 
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, stan techn. b.
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dobry, bez wypadku, nowy układ hamulcowy, - 12.900 zł lub 
zamienię. Paczków, tel. 0606/70-18-59 
FORD TRANSIT, 1987 r., 300 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, niskj, krótki, oszklony, 9-osobowy, rozkł. siedzenia, po re
moncie, pełna dokumentacja, książka serwisowa, • 10.900 zł. 
Polkowice, tel. 0604/46-51-62
FORD TRANSIT BUS, 1987 r., 60 tys. km, diesel, biały, po re
moncie silnika i blacharki, 6-osobowy. 5-biegowy, krótki, pod
wyższony, hak, w ciągłej eksploatacji, • 10.500 zl. Wrocław, tel. 
071/318-58-15 po godz. 16,0605/07-88-15 
FORD TRANSIT, 1988 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer- 
wo/iy, przedłużony, podwyższony, blaszak, przegroda celna, 
alarm, RM, stan b. dobry, po remoncie hamulców, po wymianie 
pasków, • 15.000 zl lub zamienię na mniejszy, osobowy, busa. 
Jelenia Góra, tel. 075/762-12-95 
FORD TRANSIT, 1988 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel wspo
maganie kierownicy, blaszak, podwyższony, przedłużony, na 
bliźniaczych kołach, hak, ścianka celna, ład. 2 t, 3-osobowy, 
nowy akumulator, sprzęgło, • 12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/
51-33-19
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, podwyż
szony, 6 osób * 600 kg, stan dobry, • 14.000 zł. Lękanów, gm. 
Niechlów, tel. 065/543-52-48
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, bordowy, radio, 
9-osobowy, oszklony, niski, krótki, hak, stan b. dobry, • 14.500 
zł lub zamienię na tańszy. Nowa Sól, tel. 0502/09-01-26 
FORD TRANSIT, 1988 r„ 2500 ccm, diesel stan techn. dobry, -
18.000 zl. Wrocław, tel. 0502/50-86-13,071/352-70-70 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, morski, stan b. do
bry, niski, krótki, • 16.500 zł. Wrocław, teł. 071/345-41-03,0603/
65-12-29
FORD TRANSIT, 1988/89 r., 1600 ccm, biały, stan dobry, wyso
ki, długi, 5-biegowy, uszk. most, • 7.000 zł. Legnica, tel. 076/
877-42-12,0600/85-39-50
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyższo
ny, przedłużony, oszklony w całości, bliźniacze kola, zarejestro-

DIESEL

AU1 W A « A » ER
ELEKTORNICZNE USTAWIANIE § 
KATA ZAPŁONU, MECHANIKA | 

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

tel./fax 364-88-98

l R0UMEX WROCŁAW UL. SOKOLNICZA
JEL. 071 359 20 22, TEL/FAX 781 75 20

CH I 
5KA I

1421
y

wany na 9 osób, wspomaganie, 5-biegowy, - 15.000 zł. Wro
cław, tel. 071/372-31-51 po godz. 19 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyższo
ny, oszklony do połowy, 8-osób lub 1 t, sprawny technicznie. 
RM, hak, • 12.000 zł lub zamienię na osobowy do 6.000 zł. Wro
cław, tel. 071/322-60-21,0605/56-99-89 
FORD TRANSIT GL, 1989/90 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, 
hak, udokumentowane pochodzenie, oszklony, na 8 osób, 
wzmocnione resory, blacha do poprawek, -13.000 zł. Bolesła
wiec, teł. 075/644-94-78, 0606/78-56-39 
FORD TRANSIT, 1990 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna + 
gaz, biały, maks. wysoki, cena -15.500 zl. Bolesławiec, teł. 0751 
732-70-79
FORD TRANSIT, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 9-osobo
wy, oszklony, alarm, RM, zadbany, stan b. dobry, - 14.500 zl. 
Legnica, tel. 076/854-03-33 po godz. 17,854-74-84 do godz. 17 
FORD TRANSIT, 1990 r., diesel niski, krótki, do poprawek me
chanicznych i lakierowania, • 13.800 zł lub zamienię na więk
szy, bus. Świdnica, tel. 074/854-47-60,0603/99.-77-90 
FORD TRANSIT, 1990 r.. 2000 ccm, benzyna furgon, podwyż
szony, stan dobry, • 14.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-20-81 
wewn. 381
FORD TRANSIT, 1990 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna + 
gaz, biały, ciężarowo-osobowy, 9-osobowy, hak, sprowadzony 
w całości, po remoncie silnika, zadbany, -14.100 zl lub zamie
nię na tańszy osobowy. Wrocław, tel. 0604/25-38-11, 071/
363-81-80
FORD TRANSIT, 1991 r., 270 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
9-osobowy, I właściciel, w kraju od 5 lat, silnik na dotarciu, stan 
idealny, • 19.000 zł. Lubin, tel. 076/847-50-65 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm podwyższony, przedłużo
ny, • 15.000 zł. Godziszowa, gm. Mściwojów, tel. 0601/54-61-15 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, krótki, 
stan b. dobry- 3.800 DEM. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0600/54-77-24 
FORD TRANSIT, 1991 r., 1500 ccm, diesel. • 14.000 zł. Między
lesie, tel. 0603/51-58-92, 074/812-62-96 
FORD TRANSIT CAMPING! 1991 r., 169 tys. km. 2500 ccm, 
diesel, biały, wspomaganie, zabezpieczenie, RM, długi, wyso
ki, oszklony, stan b. dobry, -17.000 zł. Opole, tel. 077/457-64-28, 
0603/09-39-80
FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy, inst. 
gazowa, 9-osobowy, oszklony, otwierany tył, bok, welur, • 14.900 
zl. Świdnica, tel. 074/853-31-10 
FORD TRANSIT, 1991 r., 60 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, stan idealny, przystosowany na 
autokemping, szyberdach, miejsce do spania dla 4 osób, za
wieszenie na rowery na haku holowniczym, lodówka, • 25.000 
zł. Węgliniec, tel. 075/771-12-84 

• FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy, na 
białych tablicach, I właściciel - 2.800 DEM. Zgorzelec, tel. 0751 
775-58-22
FORD TRANSIT, 1992 r,, 171 tys. km. 2500 ccm. diesel, biały, 
9-osobowy, RO, szyby uchylane, wzmocniony silnik, I właści
ciel, stan b. dobry, • 21.800 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/ 
431-78-97,0604/32-99-23
FORD TRANSIT BUS, 1992 r., 2500 ccm, diesel wzmocniony, 
9-osobowy, stan b. dobry, pasy z tyłu, uchylne tylne szyby. -
24.000 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento. Bielawa, tel. 0602/ 
59-95-82
FORD TRANSIT, 1992 r.. 2500 ccm, diesel, biały. 9-osobowy, 
wzmocniony silnik, wspomaganie. • 21.200 zł. Głogów, tel. 076/ 
834-49-89
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, silnik wzmoc- 

. niony, osobowo-dostawczy, oszklony do połowy, 9-osobowy, z 
siedzeniami, ścianka celna, zadbany, stan idealny, hak, - 24.000 
zł. Legnica, tel. 076/887-19-19 po godz. 20, 0607/22-36-87. 
0601/05-29-57
FORD TRANSIT. 1992 r.. 2500 ccm, diesel, biały, 8 osób ♦ kie
rowca, do drobnych poprawek blacharskich'i lakierniczych, -
15.000 zł. Trzebnica, tel. 0601/57-96-56
FORD TRANSIT. 1992 r.. 2500 ccm, turbo D, biały, krótki, wyso
ki, na białych tablicach, - 5.200 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-58-22 
FORD TRANSIT, 1992/93 r.. 2400 ccm, diesel, popielaty pod
wyższony, przedłużony, 5-biegowy, hak, sprowadzony w cało
ści, I właściciel, nowe opony, wzmocniony silnik, kola 15". •
18.900 zl. Legnica, tel. 076/722-90-43. 0606/14-33-94 
O  FORD TRANSIT BUS, 1993 r., 180 tys. km, 2500 

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

FORD TRANSIT, 1993 r., diesel, biały, 3-osobowy, podwyższo

ny, przedłożony, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, wzmoc
niony siliTik, • 22.000 zł. Legnica, tel. 076/857-52-85 
FORD TRANSIT, 1993 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
tachograf, ABS, RO, wspomaganie kier., webasto, podg fotele, 
welurowa tapicerka, zielone szyby, długi, wysoki, oszklony, 
9-osobowy, stan idealny, - 24.000 zł. Paczków, tel. 077/ 
431-50-05
FORD TRANSIT, 1993/94 r., 2500 ccm, diesel 9-osobowy, 
oszklony, nowy model, drzwi z tyłu - 20.000 zl lub zamienię. 
Świdnica, tel. 074/640-45-68
FORD TRANSIT, 1994 r., 155 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, wspomaganie, lad. 1700 kg, oryg. 
lakier, stan techn. b. dobry, • 28.000 zł lub zamienię na osobo
wy. Bielawa, tel. 074/833-58-33,0604/09-10-13 
FORD TRANSIT. 1994 r„ 115 tys. km, 2500 ccm, TD, biały, krót
ki, niski, częściowo oszklony, bez wypadku, serwisowany w 
Niemczech (książka); wzmocnione zawieszenia, wspomaganie, 
oryg. RO, el. reguł, reflektory, stan techn. b. dobry, • 20.500 zl. 
Góra, tel. 065/543-36-19
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, turbo D, biały, 8-osobowy, 
sprowadzony w całości w 2001 r, • 26.000 zł. Lubań, tel. 075/
721-52-31,0604/56-15-28
FORD TRANSIT, 1994 r.t 130 tys. km, 2500 ccm, diesel, poma
rańczowy, wspomaganie, Mul-T-Lock, alarm, centralny zamek
• pilot, hak, 9-osobowy, stan b. dobry, - 25.500 zł lub zamiana 
na podobny uszkodzony. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/ 
736-83-75,0607/04-65-74
FORD TRANSIT, 1994 r.. 2500 ccm, diesel podwójna kabina,
6-osobowy, ładowność 970 kg, - 20.000 zł + VAT. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/769-12-17.0602/21-96-97 
FORD TRANSIT, 1994 r., 90 tys. km, 2500 ccm, diesel 9-osobo
wy - 8.300 DEM. Sulików, gm. Zgorzelec, tel. 075/775-58-22 
FORD TRANSIT, 1994/95 r., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 9-osobowy, poduszka pow., immobilizer, dodatkowe ogrze
wanie, nowe opony, • 26.000 zł lub zamienię na dostawczy do 
3.51, do 20.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-70-07,0602/58-18-66 
FORD TRANSIT, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
długi, wysoki, ciężarowy, kabina 3-osobowa +1.200 kg, ścian
ka grodziowa, poduszka pow., SRS, po lakierowaniu, radio, hak,
- 28.500 zł. Góra, tel. 065/543-44-78,0603/66-85-92 
FORD TRANSIT, 1995 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie kier, - 26.000 zł. Lesz
no, tel. 065/543-13-75
FORD TRANSIT TOURNEO, 1995 r„ 170 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D Mikrobus, bez wypadku, klimatyzacja, alarm, immobili
zer, ABS, 2 x poduszki pow., wywrotka, el. otw. szyby, eł. reguł, 
reflektory, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, podłokietnik, 
szyba przednia i tylna ogrzewana, zielone szyby, wspomaga
nie, halogeny, - 42.000 zl. Opole, tel. 0602/12-89-72 
FORD TRANSIT, 1995 r., 20 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
niski, krótki, oszklony, ciemne szyby, 9-osobowy, w kraju od pół 
roku, stan idealny, • 30.000 zł. Szczepanów, tel. 0602/99-02-32, 
0603/99-94-13 (k00083)
FORD TRANSIT, 1995 r., 160 tys. km. 2500 ccm, turbo D, biały, 
średni, ABS. poduszka pow.. oszklony do połowy, drzwi tyłne 
oszklone, hak, alarm, • 28.000 zł. Świebodzice, tel: 074/
854-32-01,0605/55-55-37
O  FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, diesel, biały, 

podwyższony, oszklony, 6-osobowy, • 31.500 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87024471

FORD TRANSIT BUS, 1995 r., 150 tys. km, 2500 ccm, biały, 
średni, wzmocniony, lad. 1400 kg, - 28.000 zł. Góra, tel. 0651
544-15-85,0603/06-29-22
FORD TRANSIT, 1995 r., 155 tys. km, 2500 ccm. diesel, czer
wony, niski, krótki, tylne drzwi wahadłowe, wspomaganie, za
dbany, nie eksploatowany w kraju, z kpi. dokumentacją, stan 
idealny, - 21.900 zł lub zamienię. Kępno; tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66̂ 37
FORD TRANSIT, 1995 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel prze
szklony do połowy, zarejestrowany na 9 osób, 2 pod. powietrz
ne, ABS, serwo, centralny zamek, eł. otw. szyby, el. reg. luster- 
kś, el. reguł, reflektory, serwisowany, I właściciel, kp(. dokumen
tacja, stan b. dobry, - 30.500 zł. Legnica, tel. 076/857-54-49, 
0602/55-57-17
FORD TRANSIT, 1995 r., 120 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały, 
blaszak, 3-osobowa kabina, przegroda, maksymalnie podwyż
szony, przedłużony, drzwi tylne oszklone, podłoga i ściany wy
łożone płytą, immobilizer, alarm f  pilot, RO, hak, stan b. dobry,
• 30.500 zł (możliwe raty przez komis). Legnica, tel. 076/
855-02-33 wieczorem
FORD TRANSIT, 1995 r., 195 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie kierownicy, poduszka-powietrzna, oryg. hak, ścia
na działowa, okratowany, el. reg. reflektory, I właściciel, krótki i 
niski, faktura VAT, • 25.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-17-30, 
0601/95-51-67
FORD TRANSIT, 1995 r.. 2500 ccm, TD przedłużony, podwyż
szony, stan techniczny bardzo dobry, • 29.000 zł. Wrocław, tel. 
372-02-60 po 18,0502/23-32-96 
FORD TRANSIT, 1995 r., 200 tys. km, 2500 ccm. diesel, biały, 
ABS, centralny zamek, el. otw. szyby, 2 poduszki pow., el. re
guł. podg. lusterka, el. reguł, reflektory, w kraju od roku, kom
pletna dokumentacja, • 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-11-63, 
0501/03-46-54
FORD TRANSIT, 1995 r.. 125 tys. km. 2500 ccm. diesel, biały, 
ład. 1.51, plandeka celna, 3.2 x 2.1 x 1.9 m, wspomaganie, stan 
dobry, odstąpię leasing, • 32.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 0601/
40-50-53
FORD TRANSIT, 1995 r., 155 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
9-osobowy, poduszka pow., wspomaganie, alarm, immobilizer, 
nowe opony, RM, stan b. dobry, • 26.000 zł lub zamienię, ̂ cho
wa, tel. 065/540-20-55,0604/85-45-32 
FORD TRANSIT, 1995 r., 123 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
9-osobowy, bez wypadku, immobilizer. radio, oszklony, garażo
wany, stan b. dobry, - 29.000 zł (możl. wysL fakt. VAT). Zgorze
lec, tel. 075/775-50-39 w godz. 7-15 
FORD TRANSIT, 1995/96 r., 100 tys. km, 2500 ccm. diesel po
dwójna kabina, 6-osobowy + skrzynia ładunkowa, poduszka 
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, podwyższony, przedłużony, bez wypadku, ABS, pô  
duszka pow., RM, hak, książka serwisowa, 5-osobowy, lad. 1,6 
t, koła 15*, faktura VAT, - 32.500 zł lub zamienię na Fiata Cinqu- 
ecento. Kępno, tel. 0604/27-82-66 
FORD TRANSIT, 1995/96 r., 2500 ccm, diesel blaszak, niski, 
krótki, wspomaganie, hak, 6 Osób, cena 25.500 zł. Świdnica, . 
tel. 074/853-36-01, 0601/79-66-78 
FORD TRANSIT, 1996 r, 90 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 2 
pod. pow., wspomaganie, RM, ABS, centralny zamek, el. reg. 
lusterka, zderzaki w kolorze na'dwozia, 6 foteli, 9-osobowy; -
31.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
FORD TRANSIT, 1996 r., 160 tys. km. 2500 ccm, turbo D, czer
wony, wspomaganie, ABS, niski, krótki, blaszak, poduszka pow,
• 34.000 zł Bralin, tel. 062/781-26-11, 062/781-29-26. 0608/
32-37-46
O  FORD TRANSIT MAXI, 1996 r., 120 tys. km, 2500 

ccm, turbo D, biały, bez wypadku, nowe opony, 
paski, oleje, 2 poduszki pow., wspomaganie, ABS,

FORDY TRANSITY, 1992-1998
osobowe, dostawcze, organizuję wyjazd, 
tablice eksportowe, język niemiecki, 
formalności za granicą i w kraju, inne busy. 
Jelenia Góra, tel. 075/751-53-48,0-601940 871
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łVECO
UNI-TRUCK

SC/PER OFERZŹ4
Wpłata tylko 15% Wrocław uLRuska 18

Minimum formalności-
REGON, NIP, Wpis do ewidencji

Samochody IVECO - nowe i używane
z certyfikatem jakości IVECO PLUS

www.santander.com.pl

EFL: O 501 454 337 AUTA NOWE 071/ 352 92 62 
AUTA UŻYWANE: 0 603 751 728

Przyjmujemy samochody w rozliczeniu. OTO12364

W związku z,wymianą taborii 
ł oferujemy do sprzedaży w czerwcu: 
3 Autosany H9, Mercedes 613(30 osób), 

0P012167 Jelcz PR 110 LUX 
te l./fax 061/283-29-01

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

AUTO-SOS
CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW

IFA • RO BUR • STAR § 
LUBLIN • Ż U K  (OPONY) I

Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48 I 
tel. 071/311-27-00,0-601 569 266, ę00- ^ 00 |

stan b. dobry, • 32.000 z ł . ., tel. 065/549-61-84, 
0609/51-84-55 03003071

FORD TRANSIT. 1996 r., 150 tys. km, 2500 ccm, TD; wiśniowy, 
skrzyniowy, ład. 2 tony, poduszka powietrzna, wspomaganie, I 
właściciel w kraju, 5 miesięcy w kraju, pełna dokumentacja, stan 
b. dobry, • 33.000 zł + VAT. Kalisz, tel. 0605/82-44-97 
FORD TRANSIT, 1996 r., 90 tys. km, 2500 ccm, turbo D, niebie
ski, 5-osobowy, ład. 1,6 ̂ podwyższony, przedłużony, bez wy
padku, wspomaganie, ABS, poduszka pow., RM, hak, książka 
serwisowa, kola 15*. faktura VAT, • 34.500 zł lub zamienię na 
Fiata Cinquecento. Kępno, tel. 0604/27-82-66 
FORD TRANSIT, 1996 r., 96 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, wzmocniony, 8-osobowy, welurowa tapicerka, 
garażowany, udokumentowane pochodzenie, • 32.000 zł. Opo
le, tel. 077/431-76-54 po godz. 15, 0603/53-25-21 x 
FORD TRANSIT, 1996 r„ 148 tys. km, 2500 ccm, diesel bla- 
szak, niski, krótki, centralny zamek, immobilizer, wspomaga
nie, • 27.300 zł (możliwe raty). Ostrów Wlkp., tel. 0600/81-54-89, 
062/592-18-56
O  FORD TRANSIT, 1996/97 r., 98 tys. km, 2500 ccm, 

diesel, biały, krótki, niski, ABS, wspomaganie, 
nowe opony, oleje, paski, stan techn. b. dobry, - 
29.000 zł. ., tel. 065/549-61-84, 0609/51-84-55 
03003091

FORD TRANSIT, 1996/97 r., 2500 ccm, diesel, 80 KM Mikro
bus, 9-osobowy, bez wypadku, klimatyzacja, webasto wodne z 
programatorem, alarm, immobilizer, RM Ford, el. reguł, reflek
tory, halogeny, poduszka pow., zielone szyby, 2 akumulatory, 
długi, wysoki, hak, - 43.000 zł. Opole. tel. 077/455-38-43 
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, faktura 
VAT, - 31.800 zł. Syców, tel. 062/785-35-38 
FORD TRANSIT, 1997 r., 97 tys. km, 2500 ccm, turbo D, wiśnio
wy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, automatic, na 9 osób, 
wspomaganie, centralny zamek, poduszka pow., komputer, • 
39.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/86-55-62 
FORD TRANSIT, 1997 r., 38 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, wspomaganie, ścianka grodziowa, wzmocniony 
silnik, nie 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 właści
ciel, 2 miesiące w kraju, ABS, poduszka pow., wspomaganie, 
hak. radio Ford, - 32.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-26-35 
FORD TRANSIT, 1997 r., 2500 ccm, turbo D, biały, do sprowa
dzenia z Niemiec, niski, krótki, poduszka pow., ABS, wspoma
ganie, 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., immobilizer, radio, alarm, 
stan idealny, faktura VAT, - 35:000 zł. Jasień, tel. 068/371-08-80 
FORD TRANSIT, 1997 r., 108 tys. km, 2500 ccm.iurbo D, biały, 
krótki, ład. 1130 kg, wspomaganie, poduszka pow., radio, - 
29.500 zł. Lubin, tel. 0608/49-10-23 
FORD TRANSIT SKŁADAK, 1997 r., 2000 ccm, benzyna prze
szklony, stan dobry, -15.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-20-81 
wewn. 381
FORD TRANSIT, 1997/98 r., 100 tys. km, niebiesko-biały, 1 x 
podwyższony, długi, taćhograf, ściana grodziowa, wspomaga
nie kierownicy, ABS, stan bardzo dobry, • 34.000 zł. Leszno, 
Niemcy, tel 0607/09-85-14,0049/160-99-55-01-00 
O  FORD TRANSIT, 1998 r., 110 tys. km, 2500 ccm, 

TDi, biały, maxi, ABS, poduszka powietrzna, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, stan techn. 
b. dobry, • 41.000 zł (fakuta VAT). ., tel. 065/ 
549-61-84,0609/51-84-55 03003081

FORD TRANSIT, 1998 r., 30 tys. km, 2000 ccm, biały, podwójna 
kabina, aluminiowa skrzynia, wspomaganie, centralny zamek, 
hak, raty, leasing, cena 38.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-36-01, 
0601/79-66-78
FORD TRANSIT. 1998/99 r„ 75 tys. km. 2500 ccm, diesel, nie
bieski, krótki, niski, wspomaganie, poduszka pow., SRS, kupu
jący zwolniony od opłaty skarbowej, VAT od faktury, • 38.000 zł 
lub zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 074/867-96-78 
GAZ 53 A, 1986 r., 60 tys. km, SW-400 skrzyniowy, lad. 4 1, stan 
techn. b. dobry, ♦ dużo nowych części, • 5.000 zł. Ruszów, tel. 
075/771-45-56
HANOMAG F-55,1982 r., 2400 ccm, niebieski, silnik Mercede
sa, izoterma, na 8 europalet, idealny dla rolnika, - 4.500 zł. 
Oborniki Śląskie, lei. 071/310-15-12 
HANOMAG F-76,1972 r., V6 ład. 4.51, do obejrzenia, Wrocław, 
ul. Opolska 145, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-66-07 
IFA L50, 1973 r. wywrotka, - 3.000 zl lub zamienię na ciągnik 
rolniczy. Głuszyca, tel. 0603/36-13-96 
IFA 250,1974 r., 6400 ccm, niebieski, 2 szt., wywrotki na 3 stro
ny, wspomaganie kierownicy, blokada mostu tylnego, - 2.600 zł 
lub zamienię na Stara SW-400, skrzyniowego za 1 szt.. Wał
brzych, tel. 0609/29-08-59
IFA L60, 1989 r., 170 tys. km, niebieski. I właściciel, 4x4,+ 
przyczepa D-55, samowyładowcza, wysokie burty w zestawie, 
Stan b. dobry, - 25.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/778-00-55 
IFA L60,1989 r., 100 tys. km, 9160 ccm, wtrysk wywrotka, 4x4, 
przedłużana skrzynia ładunkowa, podwyższone burty, stan b. 
dobry, - 22.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-33-46 
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

ISUZU MIDI, 1989 r., 2000 ccm, benżyna, niebieski, 8-osobo
wy, Wspomaganie kierownicy, - 6.500 zł lub zamienię na inny.

- Wschowa, tel. 065/540-00-52
ISUZU MIDI, 1990 r., 155 tys. knf, 2000 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, oszklony, radioodtwarzacz; wspomaganie, 2 rzędy fo
teli, nowa tapicerka i podsufitka, fotele w welurowe, boczne tyl
ne szyby w kolorze niebieski metalic, stan lakierniczy b. dobry, 
elegancki wygląd, - 14£00zt:«órai'tet. 065/543-38-51,0601/ 
56-42-29.
ISUZUMIDI, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
oszklony, 5-osobowy, I właściciel w kraju, hak, wspomaganie 
kierownicy, RM, zadbany, - 9.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/ 
868-19-27,0604/46-46-34
ISUZU MIDIBUS, 1992/93 r.. 97 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski, oszklony, 8-osobowy, hak, wspomaganie, el. otw. szy
by, I właściciel, kompletna dokumentacja. Ruszów, tel. 075/ 

-771-45-56 ,
ISUZU MIDI, 1993 r., 2000 ccm, benzyna, biały, do połowy
oszklony. - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16
IVECO TURBO ZETA, 1987 r., 500 tys. km, 6000 ccm, niebie-

- ski, nowa plandeka celna, winda 700 kg, dl. 6.2 m, lad. 3.51, ?• 
19.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-76-66,0601/88-66-66 
IVECO, 1990 r., 90 tys. km, 13798 ccm, niebieski, stan dobry,

. bez wypadku, .na chodzie', - 22.000 zł. Wrocław, tel. 0608/ 
30-37-66
IYECO, 1993 r,, 240 tys: km, 8900 ccm, żółty, kontener alumi
niowy, tapicerka, wym. 640 x 225 x 230 cm, zadbany, spoiler, 
halogeny, meblowóz, hamulec górski, stan idealny - 43.000 zl *

: VAT. Oleśnica, tel. 0601/78-01-84 
IVECO 190-30,1986 r., 11000 ccm, biały, stan dobry. -13.000 
zl. Sźprotawa, tel. 0601/79-46-94

IVECO 30-5 DAILY, 1995 r., 2500 ccm, diesel, biały, wysoki, 
przedłużony, na białych tablicach - 11.000 DEM. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
IVECO 30-8 BUS, 1992 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
długi, wysoki, pojedyncze koła, hak, RM, 3-miejscowy, wspo
maganie, nowe opony, po remoncie przedniego zawieszenia, 
po wymianie rozrządu, nowe tarcze ♦ klocki hamulcowe, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, faktura Vat, - 21.000 zł. Opole, tel. 
077/455-45-90 .
IVECO 35-10 TURBODAILY, 1992 r.f 290 tys. km. 2500 ccm, 
czerwony, skrzyniowy, plandeka celna o wym. 4 x 2.25 x 2.1 m, 
stan b. dobry, nowe hamulce i tarcze, akumulator, pompa i wtry
ski na gwarancji, przedni i tylny spoiler, RM, el. reg. reflektory, 
hak holowniczy, nowe sprzęgło, podpora wału, końcówki drąż
ków , nowe przednie łożyska - 27.000 zl. Bystrzyca Kłodzka, 
teł. 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, I właści
ciel w kraju, stan b. dobry, • 27.500 zl. Wrocław, tel. 071/ 
349-35-28,0605/69-24-11
IYECO 35-10, 1993 r., 250 tys. km, 2500 ccm, turbo D, żółty, 
kontener, bliźniacze koła, 3 miejsca, owiewka, hak, po remon
cie silnika, • 25.200 zł + VAT. Zielona Góra, tel. 0502/21-96-02 
IYECO 35-10 MAXl, 1993/94 r„ 320 tys. km. 2500 ccm, turbo D, 
biały, bliźniacze koła, serwo, el. reguł, reflektory, stan b. dobry, 
- 35.000 zł. Kożuchów, tel. 068/355-21-27 
IVECO 35-10, 1994 r., 2500 ccm, turbo D, biały, wym. 
210x210x420 m, bliźniacze koła, zarejestrowany na prawo jaz
dy kat. B, stan techn. b. dobry, • 25.000 zl + VAT. Kamieniec 
Ząbk., tel. 0605/06-06-48
IYECO 35-10 TURBO DAILY, 1994 r., 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, hak, - 30.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-53-82 
po godz. 18, 0602/25-89-03
IYECO 35-10,1994 r., 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
podwyższony, przedłużony, bliźniacze koła, - 30.000 zł. Siech
nice. tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
IYECO 35-10, 1995 r., 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały,

blaszak, 3 miejsca, hak, bliźniacze koła, zadbany, • 28.000 zl + 
VAT Zielona Góra. tel. 0502/21-96-02 
IVECO 35-10 TURBODAILY FURGON, 1997 r„ 2800 ccm, tur
bo D, biały, 3 miejsca siedzące, kupiony w salonie, wspomaga
nie, mask. wysoki i długi, stan silnika i blacharki b. dobry, faktu
ra VAT, • 37.000 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/70-67-23 
IYECO 35-tO MAXI, 1997/98 r., 204 tys. km. 2800 ccm. turbo D, 
biały, bliźniacze koła, el. reguł, reflektory, serwo, bez wypadku, 
w kraju od od połowy 2001 r., stan idealny • 39.000 zł + VAT. 
Kożuchów, tel. 068/355-21-27,0602/62-43-87 
IVECO 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. Ra
dwanice, tel. 071/311-76-34 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem • A00510 www.autogiel- 
da.com.pl)
IVECO 35-8. 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, długi, blaszak, 
bliźniacze koła, - 9.500 zł lub zamiana na VW Transportera (6- 
lub 8-osobowego). Emilianów, tel. 062/763-82-07, 0603/ 
07-83-31
IYECO 40-10, 1996 r., 235 tys. km,' 2500 ccm, turbo D, biały, 
maksymalnie podwyższony, przedłużony, hak, RO, wspomaga
nie, bez wypadku, -45.000 zł. Lubin, tel. 076/843-67-30,0603/ 
24-00-93
IVECO 40-10, 1996 r., 250 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
furgon, bliźniacze koła, ład. 1470 kg, masa całkowita 4000 kg, 
tachometrgraf, stan dobry, • 39.000 zł. Oleśnica, tel. 071/ 
398-53-81,0602/31-42-20
IYECO 40-12 BUS. 1993 r., 270 tys km, 2500 ccm, TDi, niebie
ski, maxi, stan techn. b. dobry, II właściciel, • 26.000 zł. Nowa 
Sól, tel. 068/387-92-31
IVECO 440 EUROTECH, 1994 r., 476 tys. km. 13798 ccm, bia
ły ciągnik siodłowy z naczepą Kaiser, samowyładowczą, ład. 
27.41; techn. sprawne, w ciągłej eksploatacji, nowe opony, ABŚ,. 
webasto; * 100.000 zł + VAT. Dzierżoniów, tel. 074/831 -33-54, 
831-61-30
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, 2800 
ccm, TDi, biały, kontener z hydroklapą, 3-osobo- 
wy, po wymianie silnika (2.8 TDi z  1998 r.), -48.000 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86, 0601/ 
58-24-14 84016671

IVECO 59-12,1993/94 r., 230 tys. km, 2500 ccm, TDI, biało-czer
wony, stan b. dobry, RO, wspomaganie, • 46.000 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811 -08-41,811-27-09 
IVECO 59-12 TURBODAILY. 1996/97 r., 210 tys. km, 2800 ccm, 
TDI, biały, blaszak, kupiony w salonie, maks. przedłużony i pod
wyższony, ład. 3.2 t,'stan idealny, • 54.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
349-27-83,0601/55-26-69
IYECO 75 EUROCARGO, 1994 r., 132 tys. km. 3980 ccm. czar
ny, kontener, - 48.000 zł lub zamienię na mniejszy, dostawczy. 
Legnica, tel. 0601/83-58-09
IYECO 75-14 CARGO, 1993 r., 3400 ccm, diesel, czarny, wypo
sażony w windę załadowczą, oplandekowany, • 55.000 zł. Lu
bin. tel. 076/844-23-84, 844-36-64 
O  IYECO 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 80-15 EUROCARGO, 1995 r„ 265 tys. km,.6000 ccm, 
biały, kontener, wym. 620x245x245 cm, winda załadowcza, ku
piony u dilera, stan techn. b. dobry, - 59.000 zł * VAT lub zamie
nię. Wrocław, tel. 071/339-03-93 w godz. 9-18,0501/76-03-02 
IYECO 80-15 EURO CARGO, 1998 r., niebieski, kontener o wym. 
5.5x2.2x2.3 m, • 75.000 zł. Turek, teł. 063/278-33-66 . 
IYECO MAGIRUS, 1987 r., 400 tys. km, biały, skrzyniowy, oplan
dekowany, spoiler na dachu, ład. 3500 kg, silnik do naprawy, • 
9.600 zł. Nowa Ruda. tel. 074/872-28-48 
JELCZ wywrotka, stan dobry, • 12.000 zł lub zamienię. Czemi- 
kowice, tel. 076/817-89-24,0602/27-41-08 
JELCZ, 1985 r., 11000 ccm, szary, wywrotka na 3 strony, - 5.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 0602/42-35-80 
JELCZ 080 FURGON, 1984 r., 212 tys. km, 6540 ccm. Leyland, 
żółty, przerobiony, 4 osoby ♦ 4.71 ład., po przebudowie w 98 r., 
♦ części. • 11.000 zl. Opole, tel. 077/454-74-67 
JELCZ 315,19/1 k  11100 ccm, SW-680, niebieski, ład. 8 ton. 
6-biegowy, skrzyniowy, 3-stronny wywrót, wysokie burty, • 3.000 
zł. Głubczyce, tel. 077/485-34-96 
JELCZ 315,1975 r. ♦ przyczepa HL, 101, wywrotka, stan dobry, 
w całości lub na części, • 6.500 zł. Godziszowa, gm. Długołęka, 
tel. 071/398-76-15,0608/05-14-90 '
JELCZ 315,1976/98 r., turbo skrzyniowy, po remoncie kapital
nym, z przyczepą HL * wywrotka 811 D, z burtami dzielonymi, -
15.000 zł. Piotrkosice, gm. Milicz, tel. 071/384-58-27 
JELCZ 316, 1976 r., 64 tys. km, diesel, niebieski, stan dobry, 
tylna oś na poduszkach, oplandekowany, w ciągłej eksploata
cji, przegląd do 04.2002 r, • 8.600 zł lub zamienię. Żagań, tel. 
068/477-35-17
JELCZ 316,1983 r., 11000 ccm, szary, lad. 111, oś podnoszo
na, poduszka, stan dobry, • 8.500 zł. Zabrze, tel. 0607/33-96-98 
JELCZ 317,1976 r. wywrotka, po remoncie - 4.000 zl. Oleśni
ca.,tel. 071/399-38-65
JELCZ 317 D, 1979 r., 11000 ccm, turbo, biały, ciągnik siodło
wy + naczepa, ład. 181, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 
JELCZ 317,1982 r., 11000 ccm, czerwony, wywrotka, akumu
latory roczne, po remoncie zawieszenia, nowe hamulce, w cią
głej eksploatacji, stan b. dobry - 7.000 zł tub zamienię na oso
bowy. Głuszyca, lei. 0604/59-13-38 
JELCZ 317 3W, 1983 r., • 8.000 zł. Przeworno, teł. 0604/90-65-08 
JELCZ 317,1983 r.. 11100 ccm wywrotka na 3 strony, • 8.700 
zł. Walim, tel. 074/845-39-26
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 W, 1984 r. stan b. dobry + Liaz wywrotka 3-stronna, 
koła bezdętkowe, • 9.000 zł lub zamienię na samochód osobo
wy. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0600/60-44-92 
JELCZ 317,1985 r., 11000 ccm, szary, wywrotka, burty i kabina 
po remoncie i malowaniu, stan dobry, • 9.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-54-24
JELCZ 317 D, 1985 r., 11000 ccm, turbo, biały, ciągnik siodło
wy, podnoszona kabina, dźwig HDS ♦ naczepa, ład. 181, alumi
niowe burty, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 
JELCZ 317 3W, 1986 r„ żółty, nowe opony, wywrotka, na dotar
ciu, stan dobry, • 10.000 zl. Mokrzeszów, tel 074/850-87-66 
JELCZ 317, 1986 r., 11100 ccm, żółty, wywrotka 3-stronna, w 
ciągłej eksploatacji, dużo nowych części, stan b. dobry, • 8.000 
zł lub zamienię na sam. osobowy. Wałbrzych, tel. 0604/64-53-04 
JELCZ 317,1986 r. wywrotka 3-stronna, w ciągłej eksploatacji, 
stan b. dobry, • 7.200 zł lub zamienię na Poloneza, VW Golfa. 
Wrocław, tel. 0606/50-99-68
JELCZ 317,1987 r., żółty, wywrót na 3 strony, stan opon i tech. 
dobry, - 9.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-89-40,0606/13-82-56 
wieczorem
JELCZ 317,1988 r., kolor groszkowy, wywrót na 3 strony, pod
wyższone burty, w ciągłej eksploatacji, stan techniczny dobry, •
16.000 zł lub zamienię na osobowy. Czerwona Woda, tel. 0751 
778-03-86
JELCZ 317 3W, 1988 r„ biały, 5-biegowy, • 12.000 zł + VAT. 
Gryfów Śl,, tel. 0605/05-59-24
JELCZ 325,1982 r. stan dobry, wysokie burty, nowe akumula
tory, • 5.000 zł. Legnica, tel. 076/850-21-61 
JELCZ 325,1982 r. oraz przyczepa Autosan D-83, - 5.000 zł. 
Góra, tel. 065/544-46-42
JELCZ 325,1983 r., 11100 ccm. żółty. • 4.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/37-13-83
JELCZ 325,1984 r., 11100 ccm po remoncie kapitalnym, nowa 
skrzynia ład., podłoga metalowa, plandeka + przyczepa HL 8011, 
zestaw przystosowany do przewozu zboża, • 13-000 zł. Rad
ków, tel. 074/871-20-20 .
JELCZ 325 OH,.'1987 r., 90 tys. km, 11100 ćcm, turbo, niebie
ski, 6-biegowy, skrzyniowy, wywrotka na 3 strony, dzielone bur
ty, skrzynia 530 x 245 x 110 cm, legalizacja tachografu, stan b. 
dobry, -15.000 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-62-18 
JELCZ 325,1988 r. z dźwigiem i przyczepą, przystosowany do 
przewozu drzewa stosowego, • 12.500 zl., tel. 062/783-65-80 
JELCZ 325,1988 r., 13/ tys. km, 11100 ccm, zielony, wywrot
ka, nowa skrzynia ład., dzielone burty, wym. 5.30 x 2.45 x 1.10 
m, nowa hydraulika * Star 200, z 1985 r., skrzyniowy, wspoma
ganie kierownicy, bez silnika, - 12.500'zł lub zamienię na sa
mochód osobowy. Opole, tel. 0604/46-68-69 
JELCZ 342 S, 1990 r.,100 tys. km, 11100 ccm, biały, w ciągłej 
eksploatacji, stań dobry, <• 12.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-22-33, 
0602/71-28-66
JELCZ 352,1982 r., 240 tys. km, 11100 ccm, seledynowy, stan 
dobry, kontener, 5 x 2.4 m, w ciągłej eksploatacji, • 3.500 zl. 
Korfantów, teł. 077/431-93-11
JELCZ 417,1990 r. ciągnik siodłowy, ospoilerowany, hydrauli
ka do wywrotu, duża kabina, • 15.000 żł. Grodków, tel. 077/ 
415-90-03
JELCZ 417, 1991 r., biały, ciągnik siodłowy, stan b. dobry, •
21.000 zł. ..tel. 0502/26-14-79
JELCZ 432,1989 r., 80 tys. km, 1-1100 ccm, turbo D, biały, stan 
dobry, nowa hydraulika kipra, zużycie opon 80%, sprawny 
naczepa Zremb ND 160, oplandekowana, stan dobry, zużycie

opon 80%, sprawna, -16.000 zł (w tym VAT). Łagów, gm. Zgo
rzelec, tel. 075/771-59-93, 0601/15-51-23 
JELCZ 640 3W, 1977 r., 40 tys. km, 11100-ccm, turbo, wiśnio
wy, stan dobry, wywrotka na 3 strony, 6-biegowy, ład. 18 t, - 
24.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-21-42 
JELCZ 640 3W, 1981 r., jasnobeżowy, w ciągłej eksploatacji, 
cena - 20.000 zl lub zamienię na koparkę K-406, Liaza skrzy
niowego lub wywrotkę, z HDS. Świdnica, tel. 074/853-30-40, 
0603/63-08-77
JELCZ 642,1989 r., 80 tys. km, 11100 ccm, diesel, pomarań
czowy, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, wywrotka na 3 strony,
- 28.000 zł. Mirków, tel. 071/315-11-10
KAMAZ, 1989 r., pomarańczowy, wywrotka, stan dobry, nowe 
opony, -19.000 zł. Wrocław, teł. 0600/16-04-18 
O  KAMAZ, 1990 r. ciągnik siodłowy ♦ naczepa 

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

KAMAZ 5230,1978 r. silnik, skrzynia biegów i kabina z 1989 r., 
HDS, do załadunku drzewa stosowego, przyczepa D-83 z 1986 
r., stan dobry, • 22.500 zł. Żelazna, gm. Grodków, tel. 077/ 
415-91-12,0604/46-85-95
KAMAZ 5320,1978 r. skrzyniowy, • 4.000 zł. Biała, gm. Marci
nowice, tel. 074/850-43-51,0605/57-97-96 
KAMAZ 5320,1979 r. wysokie burty, po wymianie kabiny, nowe 
opony, + przyczepa HL 8102 z nowymi oponami i wysokimi bur
tami, stan dobry -15.000 zł + 7000 zł. Lututów, teł. 043/871-45-17 
KAMAZ 5320,1979 r., 80 tys. km, 10850 ccm, diesel, czerwo
ny, kabina sypialna, oplandekowany (wys. 2.3 m), spoiler, ra
dioodtwarzacz, po remoncie, przyczepa oplandekowana D-83 
(wys. 2.3 m), po remoncie, stan dobry, po przeglądzie, • 13.000 
zl. Wrocław, tel. 071/785-06-65
KAMAZ 5320,1984 r., 190 tys. km, 10850 ccm, diesel, niebie
ski, 3-osobowy, napęd 6x4, przystosowany do przewozu drew
na stosowego i kłód, z HDS-em, prod. polskiej, + przyczepa 
towarowa D-83,2-osiowa, przystosowana do przewozu drew
na, przegląd do 05.2002 r., razem lub osobno, -18.500 zl. Lesz
no. tel. 0600/58-83-42
KAMAZ 5320,1984 r., 10850 ccm, szary, stan dobry + przycze
pa Szap prod. rosyjskiej 88 r., przegląd do 10.2001 r, • 11.000 zl 
lub zamienię na ciągnik leśny Tree.Farmer. Wołczyn, tel. 077/ 
414-15-75
KAMAZ 5410,1980 r., 30 tys. km, 10850 ccm, bordowy, ciągnik 
siodłowy + naczepa Zremb ND-162, ład. 161,1983 r., stan techn 
b. dobry, -16.000 zl. Ząbkowice Śląskie, teł. 074/815-13-43 w 
godz. 7-15
KAMAZ 5410,1981 r., 30 tys. km, 10850 ccm, czerwony, cią
gnik siodłowy, stan b. dobry, + naczepa NW-180, na balono
wych kołach, wysokie burty, klapa tylna, przygotowany do pra
cy, - 14.000 zl lub zamienię na osobowy. Głogów, tel. 076/ 
835-24-05
KAMAZ 54112,1988 r. ciągnik siodłowy, sprawny technicznie,
- 8.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-53-92, 0502/34-00-94

KAMAZ 5511, 1979 r., diesel, kolor stalowy, oryg. wywrotka, 
kabina z 1989 r., silnik z 1993 r., wszystkie opony nowe, kiper 
nowego typu (długi), stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, -
22.000 zł lub zamienię na naczepę o dl. 13.6 m albo inne pro
pozycje. Wrocław, tel. 071/357-72-81.0601/15-67-18 
KAMAZ 5511,1980 r., diesel, czerwony, oryg. wywrotka, stan 
dobry, • 9.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-14-17
KAMAZ 5511,1980 r„ -15.500 zł. Wrocław, tel. 0605/54-23-59 
KAMAZ 5511. 1981 r.. 26 tys. km, 10850 ccm, bordowy, wy
wrotka o ład. 131, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, nowe 
opony 900 x 20, - 12.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-33-54, 
831-61-30
KAMAZ 5511,1981 r., zielony, wywrotką, w ciągłej eksploata
cji, stan dobry, • 12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-08-43, 
0600/14-73-75
KAMAZ 5511,1982 r., czerwony, 3 szt., wywrotki, po wymianie 
opon, - 17.000 zł lub zamienię. Kluczbork, tel. 077/418-93-47, 
0608/51-35-97
KAMAZ 5511,1982 r., 120 tys. km, 10850 ccm, diesel, czerwo
ny, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, oryginalna wywrotka, •
14.000 zł. Mirków, tel. 071/315-11*10
KAMAZ 5511,1984 r., diesel, czerwony, oryg. wywrotka, stan 
dobry, -17.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-14-17 
KAMAZ 5511,1984 r.,v 19.500 zł. Wrocław, tel. 0605/54-23-59 
KIA PREGIO BUS, 1998 r., 90 tys. km, 2700 ccm, diesel, perło- 
wogranatowy, 5-osobowy * 1300 kg, do malowania część da
chu, drzwi i błotnik, kupiony w salonie, • 23.000 zl. Wrocław, tel. 
071/346-49-02
KIA TOPIĆ, 1991 r.. 180 tys. km, 2700 ccm, diesel, niebieski 
metalic, 9-osobowy f  2 silniki zapasowe, stan dobry, • 14.500 
zł lub zamienię na osobowy. Zielona Góra, tel. 068/359-30-02 
LDV, 1998 r., 120 tys. km, 2500 ccm, TDI, żółty, podwyższony, 
przedłużony, lad. 1100 kg, sprowadzony w całości, eksploato
wany w kraju, • 32.000 zł. Wąsosz, tel. 065/543-75-07 
LIAZ, 1981 r., 12000 ccm, zielony metalic, skrzyniowy, nowe 
opony, plandeka, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, -14.000 
zl. Wałbrzych, tel. 074/848-29-87,0606/59-06-73 
LIAZ, 1984 r. ciągnik siodłowy, z hydrauliką, po lakierowaniu, 
silnik 90 r, po przeglądzie, + naczepa Fruehauf, 1-osiowa, oś 
skrętna, ład. 13 t, dł. 12.5,  ̂8.500 zł. Czerwieńsk, tel. 068/ 
327-87-15.327-88-17
LIAZ 100.05,1984 r., 30 tys. km, żółty, ciągnik siodłowy, ♦ na
czepa Brandys 2-osiowa, wywrót do tyłu, ład. 241, - 23.000 zł 
lub zamienię na osobowy. Ścinawka średnia, tel. 0602/87-27-58 
LIAZ, 1987-r., 150.tys. km, turbo D po naprawie głównej silnika, 
po lakierowaniu podwozia i blach., podwozie' czarne, kabina 
czerwona, stan b, dobry + naczepa Brandys 3-osiowa z 1987 r.,. 
wciągłej eksploatacji • 29.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/ 
753-19-55 po godz. 18
LIAZ 110,1987. r., niebieski, ciągnik siodłowy, w eksploatacji, 
sprężarka po regeneracji, nowy akumulator, • 8.000 zł. Opole, 
tel. 077/456-83-31 wieczorem, 0606/44-22-87 
LIAZ 111.800,1988 r., 144 tys. km, 11940 ccm, zielony, kom
pletny, do przewozu drewna dłużycowego, HDS HAra80 + wó
zek, nowe,akumualtory, w ciągłej eksploatacji, - 38.000 zł. Świd
nica, tel. 074/850-91-53,0607/38-37-06 
LIAZ, 1988 r. na poduszkach, w ciągłej eksploatacji * naczepa 
Schmitz, resor, o dł. 12,30 m, plandeka, razem - 23.000 zł lub 
osobno. Wałbrzych, tel. 074/840-01-13 po godz.17, 0601/ 
57*20-08 . .
LIAZ 100.04,1988 r., 12000 ccm, granatowy metalic, skrzynio
wy, spoilery, nowa plandeka, stan opon b. dobry, w ciągłej eks
ploatacji, stan techn. b. dobry, • 18.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
848-29-87,0606/59-06-73
LIAZ 110.551,1988 r., 119 tys. km, diesel, turbo, niebieski, cią
gnik siodłowy, na poduszkach, hydraulika, skrzynia 5-biegowa 
z półbiegami, mało eksploatowany, w kraju od 2 lat, naczepa 
NW-18, - 27.000 zł. Żagań. teł. 090/60-30-31,0502/50-30-31 
LIAZ, 1989 r., niebieski, turbo intercoołer, wywrotka, stan techn. 
dobry, opony bezdętkowe, po remoncie silnika, - 19.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-43-91,0601/82-86-93 
LIAZ 150.261. 1989 r., niebieski, oryg. wywrotka + przyczepa 
Bradys 2-osiowa, wysokie burty, opony bezdętkowe • 21.000 zł. 
Trzebnik, tel. 071/393-96-71
LIAZ TURBO, 1989 r . 200 tys. km, 12000 ccm, niebieski, skrzy

niowy lub furgon, • 9.500 zł lub zamienię na ciągnik siodłowy do 
30.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-60-81,0603/78-80-03 
LIAZ 110.053,1989 r., 12000 ccm, zielony metalic, skrzyniowy, 
plandeka, stan opon b. dobry, w ciągłej eksploatacji, podnoszo
na kabina, 2 koje, stan techn. b. dobry,~- 30.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-29-87,0606/59-06-73 
LIAZ 110.053,1989 r„ 12000 ccm, niebieski, skrzyniowy, oplan
dekowany, winda Hubfix, udźwig 11, opony bezdętkowe, stan 
b. dobry ♦ stała praca umowna, cena - 30.000 zł z VAT. Wilk- 
szyn, tel. 071/396-36-26
LIAZ 150.261, 1989 r., 12000 ccm, diesel, bordowy, techn. 
sprawny + przyczepa NRD HL 10T, • 8.000 zl. Wrocław, tel. 0604/ 
95-93-70
LIAZ, 1990 r. wywrotka, - 21.000 zł. Biała, gm. Marcinowice, 
tel. 074/850-43-51,0605/57-97-96 
LIAZ 110.561,1990 r. ciągnik siodłowy, -18.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-53-92,0502/34-00-94 
LIAZ 110.053,1990 r., 12000 ccm, TD bezdętkowe opony, plan
deka, • 18.000 zł. Polanica.Zdr„ tel. 074/868-17-33 
LIAZ 110,1990 r.. niebieski, stan b. dobry, ciągnik siodłowy, po 
remoncie silnika, na poduszkach, • 14.000 zł + VAT. Ratno Dol
ne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
LIAZ, 1991 r., turbo, intercoołer zawieszenie pneumatyczne tylne 
i przednie, skrzynia biegów (9), silnik świeżo po remoncie, stan 
idealny, • 30.000 zł. Legnica, tel. 0607/24-48-34 
O  LUBLIN FURGON, 1995 r., biały, po remoncie sil

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

LUBLIN 1,1995 r., 2400 ccm, diesel 4-biegowy, oplandekowa
ny, w ciągłej eksploatacji, -12.000 zł. Strzelin, tel. 071/393-32-88 
LUBLIN 3372,1996 r., biały, kontener, ospoilerowany, stan b. 
dobry, -11.500 zł t  VAT. Legnica, lei. 0604/41-80-47 
LUBLIN 3352,1997 r., 137 tys. km. 2400 ccm, diesel, niebie
ski, • 18.000 zl (możł. wyst. fakt. VAT). Legnica, tel. 0601/ 
84-47-31
LUBLIN II3372,1997/98 r., 2400 ccm, diesel, biały, kontener, 
wspomaganie, kupiony w salonie, serwisowany, stan silnika i 
blacharki b. dobry, -14.000 zl + VAT. Ziębice, lei. 0602/37-79-98 
LUBLIN II, 1998 r., 80 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, izoter
ma o wym. 3.4x2.0x1.8 m, ład. 1400 kg, wspomaganie, książka 
serwisowa, stan b. dobry, faktura VAT, • 26.000 zł. Wrocław, tel. 
071/782-73-80 do godz. 19,0717317-12-63 
LUBLIN II3554,1998 r., 74 tys. km, 2400 ccm, turbo D, czer
wony, skrzyniowy, lad. 1500 kg, wspomaganie, stan b. dobry, - 
21.900 zl ♦ YAT. Wrocław, tel. 071/373-74-27,0601/57-76-68 
LUBLIN II 3574,1998 r., 54 tys. km. 2400 ccm,'turbo D. biały, 
kontener, ład. 1500 kg, wspomaganie, stan b. dobry, - 22.900 zł 
+ VAT. Wrocław, teł. 071/373-74-27,0601/57-76-68 
MAGIRUS DEUTZ, 1977 r. wywrotka, alum. burty, stan b. do
bry, -11.000 zł. Bolków, tel. 075/741-36-83,0606/30-86-72 
MAGIRUS IVECO, 1981 r. po remoncie silnika, • 8.200 zł. Ole
śnica, tel. 071/314-96-08

MAGIRUS M-90,1981 r.. 316 tys. km, 4100 ccm, diesel, niebie
ski, skrzyniowy, nowa plandeka, webasto, - 19.000 zł lub za
mienię na wywrotkę o ład. 12-161. Nadolice, gm. Czernica, teł. 
071/318-96-87
MAN 13.168,1974 r., 5800 ccm po remoncie kapitalnym, kon
tener 6.2 x 2.4 x 2.0 m, ład. 7.51, • 11.000 zl. Lubin, tel. 0761 
844-92-41
MAN 17.192,1988 r., diesel, niebieski, kabina z sypialnią skrzy
niowy, plandeka, 6.3 x 2.45 m, • 42.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
785-61-21
MAN 19.321 U lad. 9.51 ♦ przyczepa D-83, -10.500 zł. Szklary 
GÓme, tel. 0605/69-16-06
MAN 19.372,1991 r. ciągnik siodłowy, hydraulika, ogrzewanie 
webasto, ABS, stan b. dobry + naczepa wywrotka, z 91 r., 3-osio
wa, góra aluminiowa, rama stalowa, - 75.000 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-35-01 wewn. 5321,0604/07-33-48 -
MAN 8.150,1988 r., 380 tys. km, szaroniebieski, kontener, dł. 
560 cm, szer. 220 cm, boczne drzwi, przewoził meble, - 27.000 
zł. Brzeg Opolski, tel. 077/412-66-05 
O  MAN 8.150,1994 r. skrzynia z plandeką (żaluzja 

boczna), bliźniacze koła, silnik V6 diesel, ład. 2.5 
tony, dł. 7 m, drzwi tylne, po naprawie silnika, • 
35.000 zł ♦ VAT., tel. 0601/38-94-05 01029691 

MAN 8.163, 1998 r., 230 tys. km, 4300 ccm, niebieski, konte
ner, winda. 6,30 m x 2,47 m x 2,30 m, sprowadzony z Niemiec 
(posiadam inne samochody ciężarowe i dostawcze), • 69.500 
zl. Świebodzice, lei. 074/854-29-62, 0604/51-09-85 
MAZDA E2200, 1989 r., 197 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały, 
3-osobowy blaszak, nowy pasek, filtry, nowe opony, klocki, tar
cze, hak, ważny przegląd, opłacony, blaszak, RO, - 8.500 zł lub 
zamiana na osobowy diesel, Golf I. itp.. Trzebnica, tel. 071/ 
312-81-70.0608/12-44-56
MAZDA E2200,1996 r.. 174 tys. km, 2200 ccm! diesel, czerwo
ny, 6 osób lub 1145 kg ład., oszklony w całości, I właściciel od 
06.1997 r., sprowadzony na kołach z Niemiec, alarm, garażo
wany, stan b. dobry, 2 rzędy siedzeń, wspomaganie, drzwi po 
obu stronach, - 35.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-19-78, 0606/
39-23-19
MERCEDES 1217,1979 r., 540 tys. km, 5675 ccm, diesel, żół
ty, kontener z windą zał., wym. 680x245x200 cm, zawieszenie 
tylne na poduszkach, taćhograf, lad. 6,51, wspomaganie, w cią
głej eksploatacji, garażowany, - 26.000 zl lub zamienię na oso
bowy. Drezdenko, tel. 0603/77-42-36 
MERCEDES 1619,1986 r., 10000 ccm, czerwony, kontener 7.50 
x 2.50 x 2.50 m, podwójna kabina, 2 łóżka, - 34.000 zł. Nysa, 
tel. 077/433-46-12
MERCEDES 1726, 1990 r., 730 tys. km, 15000 ccm, zielony, 
ciągnik siodłowy, ABS, ASR, poduszki pow., duża kabina, 2 łóż
ka, centralne smarowanie, owiewki,, spoiler dachowy, nie eks
ploatowany w kraju, - 45.000 zł + VAT Kio zamienię na HDS. 
Wrocław, tel. 071/312-07-26.0501/39-15̂ 01' ® '
MERCEDES 1834,1993 r., 10964 ccm ciągnik siodłowy, ład. 10 
t, ABS, SRS, łóżko, radio, taćhograf, reg. fotela, - 70.000 zl ♦ 
VAT. Leszno, tel. 065/529-50-09,0602/83-31-31 
MERCEDES 18440,1995 r., 620 tys. km, biały, 440 PS, ciągnik 
siodłowy, 2 łóżka, poducha, hydraulika, w Niemczech, blisko 
granicy, stan b. dobry - 33.000 DEM. Wałbrzych, tel. 0606/
40-11-39
MERCEDES 206 BUS. 1976 r.. 2000 ccm, diesel, niebieski, 
oszklony, tylne szyby uchylane, kubełkowe fotele, dużo nowych 
części, 4 osoby ♦ 1500 kg, • 6.500 zl lub zamienię na Audi 100 
.cygaro'. Polkowice, tel. 076/845-48-45,0606/12-91-24 
MERCEDES 207,1977 r., 2400 ccm, diesel, biały, oszklony, 5 
osób, ciemne szyby, siedzenia, stan silnika b. dobry, blacharka 
do poprawek, - 7.000 zł. Leszno, tel. 065/520-44-60 
MERCEDES 207,1977 r., 2200 ccm, diesel, niebieski, hak, ra
dioodtwarzacz, ład. 11 lub 5 osób, • 9.500 zł. Sieradz, tel. 043/ 
829-19-22
MERCEDES 207 D BUS, 1978 r., 150 tys. km. 2400 ccm. die
sel. zielony, sprawny, przegląd do 12.2001 r.. oszklony, 9-oso
bowy, siedzenia z autobusu, 4-biegowy, stan opon b. dobry, hak, 
- 8.500 zł. Wrocław, tel. 0607/53-52-90.0607/30-63-71 
MERCEDES 207 D. 1979 r. blaszak, -10.000 zl. Kąty Wrocław
skie, teł. 071/316-77-52 wieczorem

SKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH ZA GOTÓWKĘ
_L E G N I C A  T E L .  0 -6 0 6  11 5 2  6 A OP012238J

KAM AZ CENTRUM
Skup i  sprzedaż art. motoryzacyjnych i  opon
Wrocław, u l. M e ta lo w c ó w  2 5  ( te re n  P IL M E T U ) ,  te l.  071/351-89-31 
tel/fax. <071)358-43-45. tel. kom. 0-501 66 40 97. 0-501 40 97 86

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 42 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 1.06.2001

http://www.santander.com.pl


c l c d c o

P.H.U. Krzysztof Dyrek 
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• import z Niemiec, bezwypadkowe, 
najwyższa jakość

* pełna odpowiedzialność
za stan prawny każdego pojazdu

'»4 MERCEDES 20-44 
GLOBETROTTER 

poduszki, EURO 1, ABS, klimat

(81O i

'96 MAN 26.403 chłodnia, 6x2, 94 MAN 8.224L-2000
całość poduszki, +prcyćzepa skrzynia plandeka, EURO2,220 KM 

chłodnia tandem *92 SCHMITZ (4,7 x 2/45 x 2,1 m) t

96 MAN 8.163 L-2000 skizym 
plandeka, 6,2m, poduszki, winda, 

' EURO 2, L-pakict

'98 MAN 19.403 F-2000 
poduszki, EURO 2, L-pakiet, 

pełny ADR m
nislde koła, do naczep MEGA, siodło 

1, L*pakiel, retarder.

• sprzęt takich firm, jak: MAN, 
MERCEDES. SCANIA, VOLVO

> dogodne warunki nabycia: 
LEASING- KREDYT-GOTÓWKA

telifitt 075/76-13-070

'95 MERCEDES 18-38 
poduszki, EURO 1, hydraulika, 

webasto, ABS

94 MERCEDES 11-17 
skrzynia plandeka dł.7,2 n y  

EURO 1

'95 i '96 MAN-y 19.403 F-2000 
poduszki, EURO 2, L-pakiet,

- e. smarowanie, ABS, retarder.

'96DAF45.160TI 
skrzynia plandeka, dł.7,lm, poduszki, 

winda, EURO 2, L-pakict

'96 SCANIA 113M 380 
TOP&STREAML1NE 

poduszki, EURO 2, L-pakiet

1 ‘93
aluminiowa, 3 osie, poduszki ABS,

teL075/718-34-ll tellom. 0601-77-80-83 www.dyrek.com.pl mmŁ
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., 400 tys. km* 2400 ccm, diesel, bia
ły, po remoncie kapitalnym nadwozia, zarejestrowany na 5 osób, 
krótki, niski, blaszak, oszklony, • 9.000 zł. Sułów, gm. Milicz, 
teł. 071/384-73-01
MERCEDES 207 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, - 8.000 
zl. Świdnica, tel. 074/853-46-61 
MERCEDES 207, 1979 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, niski, 
krótki, po remoncie blacharki i silnika, nowe opony i akumula
tor, przystosowany do przewozu ludzi, stan dobry, • 10.000 zł. 
Święciechowa, tel. 065/533-01-02,0601/91-16-04

MERCEDES 207 D, 1980 r., 150 tys. km, 2400 ccm, diesel, zie
lony, niski, krótki, oszklony, zarejestrowany na 8 osób, stan 
dobry, • 9.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-53-22 
MERCEDES 207 BUS, 1980 r, - 5.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-40-97
MERCEDES 207,1980 r. max. podwyższony, przedłużony, RO, 
oszklony do połowy, zarejestrowany na 9 osób, nowe amorty
zatory, po remoncie silnika, hak, - 11.000 zł. Łagiewniki, tel. 
0602/73-04-20
MERCEDES 207 D, 1980 r., 400 tys. km, 2400 ccm, diesel, po
marańczowy, izoterma, idealna do przewozu mięsa, drobiu, 
odbiór sanepidu, stan dobry, - 7.900 zl. Prudnik, teł. 077/ 
437-67-91
MERCEDES 207 D, 1980 r., 230 tys. km, 2400 ccm. diesel, wi
śniowy, po remoncie blacharki i podwozia, oszklony, lotnicze 
fotele, 8+1 miejsc (szybki demontaż siedzeń), - 7.500 zł + VAT. 
Zielona Góra, tel. 0606/36-21-76 
MERCEDES 207,1981 r., 2400 ccm, diesel, biały, podwyższo
ny, przedłużony, 5-biegowy, el. otw. szyby, hak, zadbany, stan 
b. dobry, -15.000 zł. Gromadka, tel. 0600/35-98-92 
MERCEDES 207 BUS, 1981 r., 20 tys. km, 2400 ćcm, niebieski, 
oszklony, hak, po lakierowaniu, stan silnika b. dobry, - 7.500 zł 
lub zamienię na osobowy. Jawor, tel. 076/870-84-15 
MERCEDES 207 D BUS, 1981 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, 
po remoncie blacharki i lakierowaniu, max. długi, max. wysoki, 
w ciągłej eksploatacji, 2-osobowy, techn. sprawny • 9.000 zł. 
Świdnica, tel. 0601/87-11-50
MERCEDES 207,1981% 2500 ccm, diesel, niebieski, wysoki, 
długi, oszklony do połowy, po remoncie blacharki, silnik w do
brym stanie, nowe opony, atrakc. wygląd, przystosowany do 
przewozu ludzi, stan dobry, -13.000 zł. Święciechowa, tel. 065/ 
533-01-02,0601/91-16-04
MERCEDES 207 BUS MAXI, 1981 r., 2400 ccm, biały, przedłu
żony, podwyższony, stan 6. dobry, t 8.500 zł lub zamienię na 
osobowy. Wrocław, tel. 0601/78-62-88 
MERCEDES 207 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, biały, krótki, bla
szak, przegląd do 4)3.2002 r, - 7.500 zł. Żagań, tel. 068/ 
377-20-55,0600/39-64-87
MERCEDES 207.1981/1 r., 290 tys. km, 2400 ccm, diesel, bia
ły, podwyższony, przedłużony, resory wzmocnione, hak, rozruch 
w stacyjce, 5-biegowy, welur, 3 osoby lub 5, • 13.800 zł lub za
miana na Fiat 126p. Wrocław, teł. 0608/23-52-88 
MERCEDES 207 D, 1982 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, 6-oso- 
bowy, skrzynia ład., 285 x 185 cm, stan dobry, -11.000 zł. Pola
nica Zdr., tel. 074/868-15-83
MEI)CEDES207.1982r., 2400 ccm, diesel podwyższony, przed
łużony, osżklony, pełna tapicerka, 9-osobowy, 5-biegowy, za- 
dłoń w stacyjce, po remoncie, sprawny, stan b. dobry, • 11.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/849-02-00,0607/15-05-84 
MERCEDES 207 D, 1983 r., 2400 cem, diesel, niebieski, stan 
silnika i blacharki b. dobry, sprowadzony w całości, 5-biegowy, 
oszklony, • 12.500 zł. Stoszowice, tel. 0602/45-34-55 
O  MERCEDES 207 D, 1984 r. niski, krótki, blaszak, 

hak, ścianka działowa, nowe opony, amortyzato
ry i akumulator, po remoncie przedniego zawie- 
szenia, *13.000 zł lub zamienię na Kamaza skrzy* 
niowego, wywrotkę lub z. dźwigiem HD S,., tel. 
0608/22-72-21 01030221

MERCEDES 207,1985/92 r., 2300 ccm, benzyna ♦ gaz, biały, 
niski, krótki, 5-biegowy, hak, 3 osoby, blacharka do małych po
prawek, w ciągłej eksploatacji, nowe resory, nowe amortyzato
ry tylne, • 10.800 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0601/47-05-39 
MERCEDES 207, 1987/88 r., 211 tys. km. 2400 ccm, diesel, 
kolor ceglasty, 8-osobowy, automatic, stan tech. i wizualny b. 
dobry, - 18.500 zł. Sobótka, tel. 071/316-22-14,0601/78-23-69 
MERCEDES 207 MIKROBUS, 1987/95 r., 2400 ccm, biały, 9-oso
bowy lub 1,51. hak -13.700 zł. Wrocław, tel. 071/325-97-01 
MERCEDES 207 D, 1991 r. blaszak, składak, przedłużony, czę
ściowo oszklony, po częściowym remoncie blacharki, • 10.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/24-60-31
MERCEDES 208 BUS, 1980 r., 2300 ccm, benzyna, biały, pod
wyższony, ład. 1 f, po remoncie blacharki, inst. gazowa, stan b. 
dobry, • 11.500 zł lub zamienię. Opole, teł. 077/454-42-06 
MERCEDES 208 D, 1989 r„ 23 tys. km. 2300 ccm. diesel, biały, 

i podwyższony, alarm * pilot, 5-biegowy, hak, przegroda celna, 
tachograf, bez wypadku; stan dobry • 18.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-20-20
O  MERCEDES 208 D BUS, 1990 r., 2300 ccm, die

sel, biały, podwyższony, przedłużony, wysokie

drzwi, częściowo oszklony, wspomaganie, alarm, 
5-biegowy, wszystkie części wymienione na ory
ginalne, stan blacharki dobry, stan silnika ideal
ny, -16.900 zł. Jawor, tel. 0608/29-56-43 

MERCEDES 208 D, 1991 r.. 225 tys. km. 2300 ccm, diesel. czer. 
wony, podwyższony, częściowo oszklony, 3-osobowy, I właści
ciel. • 20.000 zł. Opole, tel. 077/454-06-17, 0601/95-51-26 
MERCEDES 208 D. 1992 r.. 285 tys. km. 2300 ccm. diesel, 
metalic, częściowo oszklony, podwyższony, przedłużony, • 
19.900 zł. Wrocław, tel. 071/360-87-96,0603/91-60-91 
MERCEDES 208 D. 1993/94 r., 140 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
granatowy, blaszak, przedłużony, stan b. dobry, bez wypadku,

sprowadzony w całości w 2000 r., oryginalny przebieg, 3-oso- 
bowy, tylne drzwi oszklone, I rejestracja w 1994 r, - 26.700 zł. 
Wrocław, tel. 0601/70-7645,071/348-34-78 
MERCEDES 208 D. 1994 r., 250 tys. km, 2500 ccm. diesel, bia
ły, stan idealny, fabrycznie przystosowany na sklep, otwierany 
bok, lada, zadbany, przegroda celna, • 20.000 zł + VAT. Wro
cław, tel. 071/367-21-67,071/373-14-88 
MERCEDES 208, 1994/95 r., 2300 ccm, diesel, biały, długi, 
wysoki, stan dobry, serwo. hak, w kraju od roku, • 23.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/313-49-99.0605/40-31-38 
MERCEDES 209.1979 r., 250 tys. km, 2400 ccm. diesel, nie
bieski, po remoncie silnika, - 6.000 zł. Iłowa, tel. 068/377-49-67 
MERCEDES 210,1989 r., 200 tys. km, 2900 ccm, diesel, turku
sowy, wspomaganie kierownicy, hak, rozkł. siedzenia, stan do
bry, - 19.000 zł lub zamienię na osobowy. Wrocław, tel. 0603/ 
39-39-56
MERCEDES 210 D. 1990 r, 220 tys. km, 2900 ccm, diesel, bia-
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ły. długi, wysoki, hak, przegroda celna, • 16.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/311-8044, 0501/3442-12 
MERCEDES 210,1991 r., biały, pierwsza rejestracja w 1992 r., 
alarm, hak, ścianka celna, długi, wysoki, zawieszenie po re
moncie, pełna dokumentacja, • 21.000 zł. Lubin, tel. 0603/ 
70-8447
MERCEDES 210 D. 1992 r.. 270 tys. km. 2900 ccm. diesel, bia
ły, podwyższony, przedłużony, wspomaganie, stan dobry, - 
24.500 zł (kupujący nie płaci podatku). Syców, teł. 0503/01-56-88 
MERCEDES 307,1979 r., 2900 ccm, zielony, maks. długi i wy
soki, • 9.000 zł. Leszno, tel. 065/533-84-71,0605/23-94-97 
MERCEDES 307 D, 1979 r., 130 tys. km, 2400 ccm, diesel, bia
ły, blaszak, skrzyniowy, - 8.500 zł. Świebodzice, tel. 074/ 
854-22-28
MERCEDES 307 D. 1979 r. ład. 1700 kg, niski, długi, blachy do 
częściowego remontu, - 8.000 zł. Świebodzice, tel. 0605/ 
69-20-69
MERCEDES 307 D, 1980 r., 150 tys. km, 2400 ccm, diesel, żół
ty, skrzyniowy, wym. 4x2x2 m, aluminiowe budy, oplandekowa- 
ny, książka serwisowa w 2000 r. w ciągłej eksploatacji, stan b. 
dobry. -12.300 zł. Kłodzko, tel. 074/64748-27.0609/27-94-78 
O  MERCEDES 307,1985 r., 2400 ccm, diesel przed

łużony, stan b. dobry, - 9.900 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/7949-88 
87024331

MERCEDES 308 BUS, 1992 r., 2400 ccm, diesel przedłużony, 
stan dobry - 7:900 DEM. Sulików, gm. Zgorzelec, tel. 075/ 
775-58-22
MERCEDES 308 D, 1993 r.. 290 tys. km. 2300 ccm, diesel, bia
ły, aluminiowy kontener meblowy, nowy, 4.1 x 2.2 x2.1, owiew
ka, RO, 5-biegowy, 3-osobowy, stan b. dobry, - 26.800 zł + VAT. 
Świdnica, tel. 074/856-87-77,0601/9141 49 
MERCEDES 308.1993 r.. 203 tys. km. 2300 ccm. diesel, biały, 
maks. przedłużony i podwyższony, bez wypadku, kupiony w

salonie, I właściciel, stan b. dobry, -29.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/73-00-95
MERCEDES 308 D, 1995 r„ 275 tys. km, 2299 ccm, diesel, bia
ły, 3-osobowa kabina, drzwi tylne i boczne, kupiony w salonie, 
serwisowany, bez wypadku, dop. ład. 1.495 kg, stan b. dobry, •
37.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-77-66
MERCEDES 310 D, 1989 r., 240 tys. km, 2900 ccm, granatowy, 
hak, RO, wysoki, długi, ocieplony, stan b. dobry, • 19.000 zł. 
Komprachcice, tel. 077/457-3845 
MERCEDES 310, 1990 r., niebieski, chłodnia, wysoki, długi, 
5-biegowy, - 27.000 zł. Lubin, tel. 076/844-93-17 
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 407 D, 1975 r.. 2400 ccm, diesel skrzyniowy, kat. 
B, dużo nowych części, nowa skrzynia ładunkowa, 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 
sworzni, oleju i płynów, na kat. B, nowa pompa wodna, - 8.000 
zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-24-91 
MERCEDES 407 D. 1978 r.. 2400 ccm kontener, stan dobry, •
10.000 zł. Jelenia Góra. tel. 075/751-51-66.0602/43-32-11 
MERCEDES 407 D. 1978 r., 2400 ccm, diesel, biały, bliźniacze 
koła, zapłon w stacyjce, blaszak, po remoncie blacharki w 1999 
r., stan dobry, w ciągłej eksploatacji, • 6.900 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-10-60
MERCEDES 407,1979 r., 35 tys. km, 2400 ccm, diesel, bordo
wy, 3-osobowy, bliźniacze koła, hak, po remoncie kapitalnym i 
malowaniu, ład. 1.500 kg.» 10.000 zł. Bukowice, tel. 0603/ 
32-61-81
MERCEDES 407 BUS. 1980 r., 10 tys. km, 2400 ccm nowe opo
ny (6 szt.), po remoncie kapitalnym, • 12.000 zł. Lany, gm. Czer
nica, teł. 071/318-55-80
MERCEDES 407 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, biały, izoterma, 
ład. 1800 kg, stan dobry, - 8.500 zł. Grodków, tel. 0601/89-25-58 
MERCEDES 407 D, 1982 r.. 2400 ccm, diesel, czerwony, maxi, 
prawo jazdy kat. C, 3 miejsca, 5-biegowy, blaszak, bliźniacze 
koła, 3 płaty, do poprawek blacharskich i lakierowania, ład. 2.5 
tony, pełna dokumentacja, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
785-44-05,0601/1549-76
MERCEDES 407 D, 1984 r.. 160 tys. km, 2400 ccm, żółty, stan 
b. dobry, zarejestrowany na kat. C prawa jazdy, • 11.000 zł (w 
tym VAT). Przedborowa. tel. 074/815-81-95 
MERCEDES 409,1979 r., benzyna blaszak, hak, zarejestrowa
ny jako towos na kat. B, • 7.500 zł. Szczawno-Zdrój, woj. wał
brzyskie, tel. 0609/17-1847
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, teł. 065/54444-21.0605/ 
85-57-21
MERCEDES 410 D, 1987 r., żółty, inst. gazowa, - 17.000 zł + 
VAT. Nysa, tel. 077/433-76-07
MERCEDES 410 D, 1993 r., 200 tys,km/2900 ccm, biały, mak
symalnie podwyższony i przedłużony, blaszak, bliźniacze koła, 
zarejestrowany na kat. B prawa jazdy, • 36.000 zł- Wrocław, tel. 
0601/79-29-21,0609/46-80-11
MERCEDES 410 D, 1994 r. izoterma, agregat Carrier Zephyr 
300, bliźniacze koła, wspomaganie, na kat. B prawa jazdy, wy
mieniony silnik, wym. 4.2 x 2.2 x 2.2 m, serwisowany • 40.000 zł 
♦ VAT. Nysą, tel. 0607/38-85-80,0607/38-85-70 
MERCEDES 410 D. 1994 r., 2900 ccm, diesel, biały. ABS. We
basto, alarm ♦ pilot, garażowany, serwisowany, bez wypadku, 
szyby boczne z siatką, tapicerka wewnątrz, szafki, oryginalny 
hak, ładowność - 2 500 kg, • 44.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/ 
339-71-16.071/339-88-11
MERCEDES 410 D, 1995 r., 142 tys. km, 2900 ccm, diesel, bia
ły, MAXI, maks. długi, wysoki, blaszak, bez wypadku, książka 
serwisowa, w kraju od roku, I właściciel, stan idealny, - 60.000 
zł. Wrocław, tel. 071/311-17-90
MERCEDES 508, 1978 r. oplandekowany, burty aluminiowe, 
wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, stan dobry, • 13.000 zł lub zamienię 
na mniejszy. Twardogóra, tel. 071/315̂ 82-33 
MERCEDES 508 D, 1980 r., 3800 ccm, diesel, czerwono-biały, 
blaszak, długi, wysoki, ocieplony, kabina 3-osobową, hak, nowe 
opony, stan b. dobry, • 10.000 zł. Nowy Waliszów, lei. 074/ 
811-38-04
MERCEDES 508,1980 r,, 270 tyś. km, 3000 ccm. diesel, nie
bieski, po remoncie blacharki, blaszak, krótki, ład. 2050 kg, -
4.000 zł + VAT. Zielona Góra, tel. 0606/36-21-76 
MERCEDES 508,1982 r., 430 tys. km, 3800 ccm, biały, konte
ner, wym. 4,1 x 1.90 x 2.10 m, - 14.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/73541-99.0603/24-00-08
MERCEDES 508 DKA, 1993 r„ 250 tys. km, 23Ó0 ccm, diesel, 
biały, stan idealny, zadbany, ściany części ładunkowej wyłożo
ne płytami meblowymi, dwa szyberdachy. przegroda celna, •
40.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/367-21-67,071/373-14-88 
MERCEDES 608, 1970 r., 3800 ccm, diesel, czerwono-biały, 
izoterma, wym. 5.20 x 2.20 x 2.00 m, po remoncie blacharki, po 
malowaniu, nowe opony, akumulatory, hamulce, stan b. dobry. • 
9.500 zł lub zamienię na samochód osobowy. Opole, tel. 077/ 
45442-06
MERCEDES 608 D. 1973 r.. 3800 ccm. diesel, czerwony, skrzy

niowy, z plandeką celną 4.5 x 2.2 x 2 m, stan b. dobry, • 16.000 
zł. Tułowice, tel. 077/460-02-38,460-07-73 
MERCEDES 608,1974 r„ diesel izoterma, na kat. B prawa jaz
dy, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-66-07.0501/41-15-84 
MERCEDES 608, 1976 r. oplandekowany, burty aluminiowe, 
wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, stan dobry, - 13.000 zł lub zamienię 
na mniejśty. Twardogóra, tel. 071/315-82-33 
MERCEDES 608,1981 r.f 3800 ccm, diesel, niebieski, blaszak, 
bliźniacze koła, maks. długi i wysoki, po przeglądzie, w ciągłej 
eksploatacji, - 4.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-19-11 
O  MERCEDES 609 D, 1991 r., 200 tys. km, 4000 ccm, 

diesel, żółty, blaszak, bliźniacze koła, ład. 2.5 
tony, stan silnika b. dobry, blacharki - dobry, fak
tura VAT, - 34.000 zł., tel. 0601/38-94-05 
01029711

MERCEDES 709,1978 r., 4000 ccm, diesel, czerwony, oplan
dekowany. -11.000 zł. Wrocław, tel. 0603/07-21-68 
MERCEDES 709.1984 r.. 400 tys. km. 3800 ccm. diesel konte
ner, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 363-63-31 
MERCEDES 808 LP, 1970 r., 3782 ccm. diesel, niebieski, oplan
dekowany, skrzyniowy, wym. 5.70x2.20x2 m. kabina i skrzynia 
ład. do poprawek, • 6.000 zl. Tomaszów, gm. Warta Bolesła
wiecka, tel. 076/818-94-65
MERCEDES 808 LP, 1974 r., 4000 ccm, zielony, oplandekowa
ny, dł. skrzyni 450 cm, stan dobry, • 9.500 zł lub zamienię na 
osobowy, diesel. Oława, tel. 0603/37-97-55 
MERCEDES 808,1995 r., 3800 ccm, zielony, oplandekowany, 
nowa skrzynia, po remoncie generalnym, - 25.000 zł. Syców, 
tel. 062/785-24-76.0607/60-72-00 
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 dostaw
czy lub osobowy, także droższy, • 15.900 zł. Dzierżoniów, teł. 
074/831-30-29 po godz. 20,0604/50-67-17 
MERCEDES 809 D, 1982 r., 80 tys. km, 4000 ccm, czerwony, 
izoterma, ład. 5 1, masa całkowita 7,41, kabina na teleskopach, 
hamulce pneumatyczne, stan dobry, • 13.000 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-26-10, 0606/85-02-78 
MERCEDES 811,1972 r., 5600 ccm, kolor wiśniowy metalic, po 
remoncie silnika, podwozia, kabiny, techn. sprawny, stan dobry 
opon, nowa tapicerka i siedzenia, ład. 5.3 t, nowa plandeka, 
alum. burty, dł. skrzyni 550 cm, -12.000 zł. Zagrodno, tel. 076/ 
877-31-83
MERCEDES 814,1987 r., niebieski, kontener, dług. 6.5 m. nowe 
opony, stan b. dobry, - 37.000 zł. Głuchołazy, tel. 0601/52-60-30, 
077/439-55-90 do godz. 17
MERCEDES 913,1977 r.. 360 tys. km, 5600 ccm, zielony, plan
deka, tylna klapa hydrauliczna, ład. 4.81. wym. 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 BUS, 1988/96 r., 2400 ccm, diesel, biały, 
towarowo-osobowy, hak, niski, stan dobry, • 16.500 zł. Wrocław, 
tel. 0608/84-92-20
MERCEDES MB 100.1991 r.. 190 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
zielony, I właściciel, maks. podwyższony, przedłużony, 5-bie
gowy, stan b. dobry, -15.200 zł. Lipniki 72a, tel. 077/431-21-79, 
0606/12-83-05
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/ 2̂-83-05 
MERCEDES MB 100, 1991 r., 2400 ccm, diesel, granatowy, 
ószklony, osobowy,, do sprowadzenia z Niemiec, stan dobry. 
Osiecznica, tel. 075/731-2543
MERCEDES MB 100,1993 r., 40 tys. km, 2400 ccm. diesel, 
brązowy, silnik z 1995 roku, przedłużany, 5-osobowy, radiood
twarzacz, - 19.900 zł łub zamiana na osobowy do 10.000 zł. 
Syców, teł. 062/78540-44,0602/11-65-90 
MERCEDES MB 100 BUS, 1993 r., 210 tys. km, 2400 ccm. die
sel, biały, wspomaganie, długi, wysoki, oszklony do połowy, ra
dio, kubełkowe fotele, stan dobry, • 19.500 zł. Szprotawa, tel. 
0603/33-12-68,0601/88-21-69
MERCEDES MB 100,1994 r.. 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
zielony, stan idealny, zadbany, przegroda celna, • 19.000 zł ♦ 
VAT. Wrocław, tel. 071/367-21-67,071/373-14-88 
O  MERCEDES SPRINTER 208 D, 1995 r., 109 tys, 

km, 2299 ccm, biały, niski, przedłużony, ABS, po
duszka powietrzna, stan techn. b. dobry, nie uży
wany w kraju, - 37.000 zł (faktura VAT).., tel. 065/ 
549-61-84,0609/51-84-55 03003141

MERCEDES SPRINTER. 1995 r„ 430 tys. km. 2900 ccm. zielo
ny, krótki, klimatyzacja, stan idealny, • 35.000 z ł.., tel. 0609/ 
6440-88 •
MERCEDES SPRINTER 312,1995 r. 180 tys. km, 2900 ccm, 
turbo D, biały, bez wypadku, izoterma, na gwarancji, w kraju od 
tygodnia, • 51.500 z) (możl. wyst. fakt. VAT). Syców, tel. 062/ 
785-32-96,0601/79-75-12
MERCEDES SPRINTER 212 D. 1995 r., 190 tys. km, 2900 ccm 
TDI, oszklony. 6-osobowy lub 9-osobowy, wspomaganie kierow
nicy. ABS, ABD, EDC. centralny zamek, V 33.000 zł ♦ VAT Wał
brzych. tel. 0603/87-04-33

MERCEDES SPRINTER 212.1995 r.. 156 tys. km. 2900 ccm. 
TDI, biały, klimatyzacja, ABS, ABD, EDC, el. podgrzewane lu
sterka, - 39.000 zł. Wieruszów, teł. 062/784-12-82, 0601/ 
56-64-12
MERCEDES SPRINTER 208,1995 r.. 110 tys. km, 2300 ccm, 
biały, krótki, przegroda celna, wspomaganie, AB{>, ABD, bloka
da skrzyni biegów, alarm, centralny zamek, eł. reguł, reflektory, 
stan b. dobry, - 41.000 zł lub zamienię na Renault Kangoo. Wro
cław, tel. 0601/78-88-62
MERCEDES SPRINTER, 1996 r.. 170 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, niski, krótki, alarm, faktura VAT, - 40.000 zl. Nowa 
Ruda, teł. 0604/45-1845
O  MERCEDES SPRINTER 208 D, 1996 r., 170 tys. 

km, 2299 ccm, biały, przedłużony, maks. wysoki, 
bez wypadku, stan b. dobry, ABS, poduszka po
wietrzna, zwolniony z podatku, nie używany w 
kraju, - 40.000 zł (faktura VAT). ., tel. 065/ 
549-61-84,0609/51-84-55 03003131

O  MERCEDES SPRINTER 208 D, 1996 r., 110 tys. 
km, 2299 ccm, biały, niski, przedłużony, wspo
maganie, ABS, poduszka powietrzna, stan techn. 
b. dobry, nie używany w kraju, • 39.000 zł (faktu
ra VAT). ., tel. 065/549-61-84* 0609/51-84-55 
03003151

MERCEDES SPRINTER 208 D, 1996 r.. 2300 ccm, diesel 9-oso- 
bowy, centralny zamek, ABS, • 41.000 zł. Paczków, tel. 077/ 
431-74-82
MERCEDES SPRINTER 208.1996 r..2300 ccm, diesel, biały. 
ABS, ABD, wspomaganie, 5-biegowy, Mul-T-Lock, przedłużo
ny, radio, oszklony do połowy, podwyższony, nowe amortyzato
ry, hak, nowy akumulator, do poprawek lakierniczych, komplet
na dokumentacja, stan techn. b. dobry, • 39.500 zł lub zamie
nię. Paczków, tel. 077/431-73-19.0602/22-73-24 
MERCEDES SPRINTER 212 D, 1996 r„ 24 tys km, 2900 ccm, 
diesel, biały. maks. podwyższony, przedłużony, blaszak, I wła
ściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, garażowany, klimaty
zacja. ABS, SRS, stan idealny, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
73-00-95
MERCEDES SPRINTER 312,1996/97 r., 88 tys. km. 2900‘ccm, 
TDI; biały, średni, podwyższony, ABS, wspomaganie, el. otw. 
szyby, zadbany, - 50.000 zł:.. tel. 0601/87-1847.0605/4049-25 
MERCEDES SPRINTER, 1997 r., 130 tys. km, 2900 ccm, TDI. 
biały, wyciągarka el.. uciąg 141. dł. najazdu 5 m, może być jako 
kontener, chłodnia, izoterma, wspomaganie, ABS, - 63.000 zł. 
.. tel. 0601/87-1847.0605/4049-25 
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. do
bry, • 50.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-2747,0604/2141-62
MERCEDES SPRINTER 312,1997 r.. 120 tys. km, 2900 ccm, 
TDI, biały, krótki, niski, el. otw. szyby, oszklony, poduszka pow., 
ABS, wspomaganie kier, - 49.000 zł lub zamienię na osobowy. 
Jaworzyna Śl., tel. 0608/.87-80-82 
MERCEDES SPRINTER 412 D. 1997 r„ 180 tys. km, biały, izo
terma, agregat Carrier Zephyr 300 4,5x2,2x2,1. bliźniacze koła, 
ABS, wspomaganie, sprawny, spowadzony, • 60.000 zl + VAT, 
faktura. Nysa, tel. 0607/38-85-80,0607/38-85-70 
MERCEDES SPRINTER 412 D, 1997 r. rama pod zabudowę, 
bliźniacze koła. maks. rozstaw osi, ABS, ASD, wspomaganie, 
ład. 3.51, • 50.000 zł * VAT, faktura. Nysa, tel. 0607/38-85-80. 
0607/38-85-70
MERCEDES SPRINTER 412,1997 r.. 203 tys. km. 2900 ccm. 
TDi, bordowy, kabina, rama, kontener 'Alu Van" 410 x 210 x 
210 cm, serwisowany, stan b. dobry • 24.000 DEM + cło. Ostrze
szów, tel. 062/732-01-55
MERCEDES SPRINTER 412 D. 1997/98 r. lekki kontener 30 
m3, wymiary 5.05 x 2.4 x 2.4 m, bliźniacze koła, ABS, EBD, 
ładowność 3.51, wymieniony silnik w serwisie Mercedesa, nowe 
opony i tarcze, RM, stan b. dobry, - 65.000 zł + VAT. Nysa, tel. 
0607/38-85-80,0607/38-85-70
MERCEDES SPRINTER 310, 1998 r , 135 tys. km. 2900 ccm, 
TDi, biały, ABS, ABD, ASC, EDS, poduszka pow., wspomaga
nie, centralny zamek, el. reguł, reflektory, el. reg. i podgrzewa
ne lusterka, webasto, tachograf, blokada mostu tylnego, książ
ka serwisowa, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 0601/72-56-24 
MERCEDES SPRINTER, 1998 r.. 110 tys. km, 2900 ccm, TDi, 
niebieski, stan b. dobry, - 75.000 zl. Bogatynia, teł. 075/ 
773-32-86
MERCEDES SPRINTER 310,1998 r., 170 tys. km. 2900 ccm, 
TDi, biały, 9-osobowy, hak, szyby, serwo, ESD. • 56.000 zl lub 
zamienię na LT 50-55, Mercedes 609-811, skrzyniowy. Oleśni
ca. tel. 0601/93-67-66
O  MERCEDES SPRINTER 210r 2000 r., 9 tys. km, 

2900 ccm, TDi, zielony, przegroda celna, immo- 
bilizer, wspomaganie, alarm, RM, • 62.000 zł., tel. 
071/303-72-72,0603/37-97-80 02025261

MERCEDES SPRINTER. 2000 r., 10 tys. km. 2900 ccm. TDi. 
biały, średni, niski, poduszka pow., el reguł lusterka, centralny 
zamek, • 57.000 zł lub zamienię. Wrocław, teł. 0501/15-52-27
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53-656 W rocław, ul. Rybacka 13 
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pakiety ubezpieczeniowe, kredyt do 84 m iesięcy  
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A U T O  C E N T R U M
AUTA + CZĘŚCI UŻYWANE 

Wrocław - Psary (wyjazd z Wrocławia na Poznań) 
ul. Główna 1, tel. 071/387 88 8 8 ,387  80 00

CIĄQNIKI SIODŁOWI 
IVEC0 MP440F42 EUROTECH 98 
IVEC0 400E34T EUROTECH 93 
IYECO RAT 190-36 poduszki 92 
IVEC0190-36 PT spraw. W 98 89
IYECO T.Star 190-33 ni* ekip. w kraju 88 
IVECO EUROTECH hydr. 93
IVECO T.Star 190-38T 92
IVECO T.Star FIAT 3-osle uszkodz. 85 
RENAULT 0-300 szeroka kabina 91 
RENAULT T MAGNUM 385 KM, kllma 93 
SCANIA R 142 po ram. kabiny 87
VOLVO FL6.14190 KM, mala kota 89 
VOLVOF10 340 KM, niska kab. 85 
VOLVOF10 niska kabina 82
VOLVOF12wya. kabina 92
MERC. ACTROS krótka kab. 98/99 
MERC. 1844 EPS EDC FDS ENR 96 
MERCEDES 1834 poduszki 94
MAN 19 403 hydraulika 98
DAF85CF 00
DAF 95 ATI poduszki 93
DAF PEOAS01236 Glob 89
DAF 95 ADR hydraulika 90
DAF 95 ATI 350 KM 90
DAF F42105 przyst do wydmuchu 83 
DAF FT2505 hydraulika 84
JELCZ C-422 280 KM, hydraulika 97 

SAMOCHODY CIĘŻAROWE 
LDV skrzyniowy ♦ p-ps Niewiadów 98 
MERCEDES 2538 BDF 95
MERCEDES 2422LcModnii 20 EURO 92 
MERCEDES 811 konŁ+1/2 windy 95 
MERCEDES 1017 chłodnia htkówka ikł. 96 
MERCEDES 307D chłody aktadak 97 
MERCEDES 609 furgon 92
SCANIA 6x2 Izoterma 20EURO 93 
VOLVO FL5-08 poduszki 97
IYECO 310 EUROTECH 99
IVECO 49-10 tzotarma 98
IYECO 42.12 winda kont 96
IYECO 45-12 furgon 90
IYECO EURO-CARGO plandeka 98 
RENAULT MIDUNER plandeka 98 
SCANIA 143H4
-fp-pa GLOGER do dtuiycy leśnej 90 

KAMAZ 53212 skrzynia 92

KAMAZ 5511 wywrót. 88
KAMAZ 5511 wywrót 98
TATRA 815 wywrót lad 161 84
STAR 11.42 plandeka 89
STAR 11.42 plandeka 94
STAR 11.42 kontener 96
STAR 11.42L Izoterma 96
STAR 11.42L plandeka 97
STAR 11.42 konten., winda 98
STAR 742 konten., winda 96
STAR 742 izoterma, silnik z 99 94
STAR BET MS21 85

INNE
JEEP CHEROKE automat 4x4 94
KIA SPORTAGE 4WD 97
RENAULT 21 90/97
PEUGEOT 405 93
MERCEDES 1113 zamiatarka ul. 79 
MERCEDES 124 E 200 94
AUSTIN MAESTRO 1,3 87
AUTOBUS JELCZ 90
POMOC drag. MERC. 813 wciąg. 80
KONTENER 02M163 z Lublina 96
KOMORA chfod. 5 drzwi 4̂ 0X2,15X1,7 92 
KOMORA chiod. z MERC. 808 (-25 C) 
KOMORA cMod.6£5x2,37x2£5H0) 95
SAMOCHODY DOSTAWCZE 
MERCEDES MB100D po ram. ailn. 94
CITROEN Jumper furgon max 97
KIA K2700 kont Izoterma 00
FIAT DUCATO furgon 93
FORD TRANSIT skrzynia 93
YW LT 35 furgon 93
MERCEDES 208D blaszak 92
LUBUN III 9 osób+300 kg 00
LUBUN H chłodnia -20 s t C  98
LUBLIN furgon 95
PEUGEOT J5 składak 96
RENAULT MASTER tad. 1.671 93
DAF 400 chfod. 90
FSOTRUCK 1.6 zabud. 94
NACZEPY I PRZYCZEPY 
KOGEL wywrót 2 osie podn. 91
KEMPF wywrót, tod. 28 5 1 91
TRAILOR wywrót 45 m* 92
WIELTON 13.6 ABS dach Eescha XII2000

ROSS ART 13.6 ABS 
oś podnoszona 3 szt 99

NORFIRG LOLETRAIR 
chłodnia hakówka CARRIER 94

SAM wywrót 241
FUREUHAUF 13.6 pland. 98
YAN HOLL 13,6 m tad. 261 97
TRAYLOR 13.6 m, pełna firana 

25,31 poduszki 90
FUREUHAUF ACER 

13,5 m, poduszki 92
TRAILOR chfod. 30 euro 85
TRAILOR skrzynia 86
FUREUHAUF 12,8 m 85
BLUMHARDT 12£ m 26,61 81
KASSBOHRER 12,4 m pland. 25t 91
OT112013,6 m plandeka 84
SAM. LORA 8 aut 91
ZASŁAW D-617 skrzynia 95
YORK pełna firana, tył drzwi 73
P-PA OPALENICA 8 m do busa 96
P-PA NIEWIADÓW tod. 2,251 97
P-PA GREN OPALENICA ład. 2^ t 98
P-PA SANOK ład. 6 1 ADR 89
P-PA SANOK ład. 4 1 85
P-PA SANOK ład. 4t niska pland. 86
P-PA P17 chłodnia do Jelcza 88

MASZYNY BUDOWLANE 
CIBLLE118 ładowarka łyi. 3,5 m* 82
MMIKOPARKA LSE200 91
NOBAS UB632 koparka 90
NOBAS UB632 koparka 86
KOPARKA UEBHER kołowa 78
DŹWIG ROMAN 161 79
SPYCH STAUNIEC T100M 76
SPYCH DT-75
WÓZEK widłowy STUL 2t 99
WÓZEK widłowy Lwów 
SPRĘŻARKA ZEPPELIN113/12 98
AGREGAT do natrysku zapraw* 

♦osprzęt 98
HOYMAND

urząd, do spieniania pianki 
MASZYNY maaarakie

300 CIĘŻARÓWEK
NAJWIĘKSZY SKŁAD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU

AUTA POLEASINGOWEIZ WINDYKACJI 30% TANIEJ 
SKUP - SPRZEDAŻ - KOMIS - ZAMIANA - RATY - LEASING "  ^

p r z y j m u j e m y  s a m o c h o d y  o d  o s ó b  f i z y c z n y c h  i f ir m  www.tartszuty.gratka.pl

MERCEDES VIANO, 199730 tys. km, 2300 ccm, TDI, mali
nowy, oryg. przebieg, pełne wyposażenie, 6 osób * stolik, pom- 

' powane zawieszenie, ABS, ETS, 2 pod. powietrzne, ABD, welu
rowa tapicerka, I właściciel, w kraju od 1.5 roku, homologacja 
na ciężarowy, stan idealny, • 76.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Leszno, tel. 0607/09-85-14, Niemcy, 0049/160-99*55-01-00 
MERCEDES VITO, 1996/97 r., 90 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, oszklony do połowy, 5 osób + 900 kg, kupiony w salonie, 
ABS, SRD, poduszka pow., wspomaganie, alarm, radio, -46.000 
złlubzamienię. Paczków, tel. 077/431-61-91,0606/39-29-31 
MERCEDES VITO, 1997 r., 220 tys. km, 2300 ccm, diesel, bor
dowy, ABS, ABD, SRS, wspomaganie, drewno, radio, hak, po
duszka pow., stan b. dobry, garażowany, 3 osoby + 1000 kg, 
kompletna dokumentacja, - 39.500 zł lub zamienię. Paczków, 
tel. 077/431-64-44, 0608/50-06-93 
MERCEDES VHO, 1997 r., 2300 ccm, TDI, kolor wiśniowy, ABS, 
wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, ciemne 
szyby, - 50.000 zł.., tel. 0601/87-18-47,0605/40-49-25 
MERCEDES VIT0110,1997 r„ 59 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
czerwony, 5-osobowy + 720 kg, wspomaganie, ABS, ABD, 2 
poduszki pow., RM zIRDS, odstąpię leasing w EFL, pozostało 
18 rat po 1.050 zł + wykup 6.000 zł, - 20.500 zł lub zamienię ma 
dostawczy VW, Mercedesa, móżebyć droższy. Dzierżoniów, tel. 
074/831-30-29,0604/50-67-17
MERCEDES VITO, 1997 r., 2000 ccm, benzyna bez wypadku, •
35.000 zł. Jelenia Góra, teł. 0600/13-83-19
MERCEDES V!TO FURGON, 1997 r., 120 tys. km, 108 ccm, 
biały, stan b. dobry, • 33.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-29-62, 
0604/51-09-85
MERCEDES VITO, 1997/98 r., 114 tys. km. 2300 ccm. TD, kolor 
piaskowy, oryginalnie 8-osobowy, ABS, poduszka powietrzna, 
SRS, RM, - 48.000 zł. Nakwasin Nowy, teł. 062/763-75-79,0608/ 
11-51-23
MERCEDES VIT0110,1998 r., 100 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
zielony, 2 pod. powietrzne, ASR, ABS, klimatyzacja, wykup z 
leasingu, - 54,000 zł. Oława, lei. 071/343-75-21,0501/22-15-50 
MERCEDES VITO, 1998 r., 89 tys. km, 2300 ccm, turbo D, bia
ły, ABS, klimatyzacja, pduszka pow., wspomaganie, I właści
ciel, faktura VAT, - 47.000 zł (kupujący nie płaci podatku). So
bótka, tel. 0605/39-71-67
MERCEDES V!T0110,1998 r., 27 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
niebieski, rej. do 07.99 r., ABS, ABD, 2 poduszki pow., RO, hak, 
w leasingu jeszcze rok spłat, odstępne, • 20.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/343-47-89
MERCEDES YITO, 1999 r., 24 tys. km, 2500 ccm, diesel, żółty,
I właściciel, kupiony w salonie, książka serwisowa, ABS, ESD, 
SRS, wspomaganie, RM, 5-osobowy, oszklony, zadbany, •
63.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0600/16-56-33 
MITSUBISHI CANTER, 1997 r„ 124 tys. km, 2800 ccm, turbo 
D, biały, kontener wym. 460 x 210 x 200 m, ład. 3,51, - 45.800 
zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-27-75.0603/61-27-74 
MITSUBISHI L200,1994 r., 2500 ccm, turbo D, zielony metalic, 
4WD, - 32.000 zł. Głuchołazy, teł. 077/439-13-90
O  MITSUBISHI L300, 1995 r., 2500 ccm, diesel 9 

osób lub 800 kg, wspomaganie, 5-biegowy, 
oszklony, • 19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87024231

MITSUBISHI L300,1995 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 3-oso
bowy, cały przeszklony, 2 x drzwi rozsuwane, faktura VAT, • 
10.500 zł ♦ VAT. Wałbrzych, tel. 074/853-35-00 Adam 
MITSUBISHI L300,1996 r., 119 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, bez wypadku, RM, 5-biegowy, wspomaganie, ład. 850 kg, 
drzwi rozsuwane po obu stronach, 3-osobowy, nie eksploato
wany w kraju, stan b. dobry, -17.900 zł lub zamienię. Bralin, tel. 
062/581-04-18,0606/34-66-37
MITSUBISHI L400, 1999 r., 28 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
niebieski, 6-osobowy, przegroda, ład. 945 kg, zarejestrowany 
jako ciężarowy, - 55.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-36-66 
MULTICAR M-25,1979 r., zielony, wywrotka, po remoncie kapi
talnym (silnik i skrzynia biegów), stan dobry, skrzynia ładunko
wa koleba lub normalna - do wyboru, - 6.300 zł. Oborniki ślą
skie, tel. 071/310-75-35 '
MULTICAR M-25,1989 r. po remoncie, • 10.500 zł. Lewin Brze
ski, tel. 077/412-71-98 po godz. 20 
NISSAN, 1994 r., 1700 ccm, diesel, biały, sprowadzony w cało
ści, bez wypadku, stan techn. b. dobry, zadbany, - 14.000 zł. 
Wieluń, tel. 0601/38-37-50 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - A00525 www.autogiel- 
da.com.pl)
NISSAN EBRO, 1995 r., 3000 ccm, diesel oplandekowany, 30 
m2, - 38.000 zł. Nysa, tel. 077/433-6 -̂35,0604/14-74-57 
NISSAN URYAN, 1981 r., 40 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały, 
oszklony, zarejestrowany na 4 osoby + 1200 kg, po remoncie 
silnika i blacharki, hak, - 4.500 zl. Jelenia Góra, tel. 0603/ 
61-40-97
NISSAN URYAN, 1992 r., 2500 ccm, diesel, kolor wiśniowy,

CIĘŻAROWE
Naprawy drobne i kompleksowe. 
Ceny poniżej stawek rynkowych' 

Wrocław, ul. Królewiecka 1 
_ _ _ J ę L M 0 7 4 0 4  3 1 7 ^ ^  

OP012142

oszklony, 6-osobowy, 5-biegowy, wspomaganie, - 18.000 zł. 
Leszno, tel. 065/520-96-73,0501/77-02-08 
NISSAN YANETTE, 1988 r., 186 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
srebrny, 2-osobowy, ład. 1000 kg, 5-biegowy, oszklony, bez 
wypadku, 1 rej. 11.1991 r., przegląd do 03.2002 r., stan techn. b. 
dobry, • 9.000 zł lub zamienię na 4-drzwiowy, Renault 19 lub 
Seat Ibiza. Legnica, tel. 076/856-03̂ 24 
NISSAN YANETTE, 1992 r., 182 tys. km, 2000 ccm, diesel, srebr
ny metalic, wspomaganie, centralny zamek, alarm, RO, dodat
kowe ogrzewanie, 8-osobowy, - 15.900 zl. Oleśnica, tel. 071/ 
.314-47-12,0601/17-11-45
NISSAN YANETTE, 1994 r., 115 tys. km, 2000 ccm, diesel 
5-miejscowy, drzwi rozsuwane z obud stron, bez wypadku, spro
wadzony w całości, przegląd do 03.2002 r., stan techniczny ide
alny. -17.800 złlub zamienię. Kłoczko, tel. 074/867-79-55,0607/' 
33-17-56
NISSAN YANETTE, 1996 r„ 2300 ocm, diesel, biały, 5-osobo- 
wy Cargo, wspomaganie kierownicy, regulowana kierownicą, - 
25.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0602/24-87-09
0  NISSAN VANETTE CARGO, 1997 r.f 2300 ccm, die

sel ład. 825 kg, wspomaganie, stan idealny, atest 
Sanepidu, • 28.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87024271

NISSAN YANETTE CARGO, 1997 r., 130 tys. km. biały, bla
szak, książka serwisowa, w kraju od tygodnia, faktura VAT, • 
25.000 zł. Kalisz, tel. 0605/34-56-32 
NISSAN YANETTE, 1998 r., 79 tys. km, 230Ó ccm, diesel, biały, 
sprowadzony w całości, centralny zamek, immobilizer, wspo
maganie, hak, - 30.000 zl. Góra, tel. 065/543-44-50 
NYSA TOWOS, 1988 r., 176 tys. km, benzyna, zielony, stan 
dobry, w ciągłej eksploataqi,‘ - 1.800 zl. Wrocław, tel. 071/ 
343-63-99
NYSA, 1988 r., 96 tys. km, - 300 zl. Wrocław, tel. 071/366-07-27 
NYSA 522 T, 1988 r. zarejestrowana, hak, dużo części, - 2.000 
zl. Żerniki Wrocławskie, tel. 071/311-34-18 
NYSA TOWOS, 1989 r., 43 tys. km, 2120 ccm, czerwony, nowa 
tapicerka i podłoga, po remoncie wszystkich podzespołów, 2 
nowe opony, zarejestrowany na 8 osób lub 800 kg, garażowa
ny, mało eksploatowany, zadbany, stan idealny, wystawię fak
turę VAT, - 1900 zł. Miłkowice, tel. 076/887-18-69, 0601/ 
91-12-56
NYSA TOWOS, 1990 r., 2100 ccm, zielony, I właściciel, po prze
glądzie, 9 osób iub 800 kg, stan techn. idealny, • 2.600 zł lub 
zamienię. Lubnów, teł. 0601/19-44-86 
NYSA 522 T FURGON, 1990 r., 85 tys. km, 2100 ccm, benzyna, 
turkusowy, sten dobry, zarejestrowany na 8 osób, po remoncie
1 lakierowaniu, -1.800 zł. Sadowice, tel. 071/789-14-06 
NYSA 522 T, 1991 r., 68 tys. km, 2200 ccm, biały, oryginalny 
mikrobus, kupiony w fabryce, oryginalne pokrowce, remont ka
pitalny w 2000 r., stan idealny ♦ części, • 6.500 zł. Głogów, tel. 
076/834-64-77,0602/61-17-63
NYSA 522 T, 1991 r., 56 tys. km, • 1.600 zł. Lubrza k. Świebo
dzina, tel. 0606/13-26-33
NYSA 522 T, 1992 r., 38 tys. km, 2100 ccm, benzyna, niebieski, 
stan dobry, RO, 8 miejsc, furgon, - 3.500 zł. Trzebnica, tel. 071/ 
387-18-74
OPEL COMBO, 1989 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, hak, 
halogeny, 5 osób + 600 kg, radio, dodatkowe światło stopu, stan 
b. dobry, -11.500 zł lub zamienię na inny, z inst. gazową. Lubin, 
tel. 0607/19-50-38
OPEL COMBO, 1995 r., 134 tys. km, 1700 ccm, diesel, grana
towy, 2 poduszki pow., wspomaganie, RM, napinacze pasów, 
książka serwisowa, stan b. dobry, pełna dokum. - 16.900 zł. 
Duszniki Zdrój, teł. 0606/42-51-38 
OPEL COMBO, 1995 r., 82 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 2 
poduszki powietrzne, zarejestrowany jako ciężarowy, stan do
bry, - 15.600 zl. Rozdrażew, gm. Grębów, tel. 062/722-11-23, 
0607/72-13-07
OPEL COMBO, 1997 r., 96 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebie
ski, przegroda celna, poduszka powietrzna, immobilizer, el. re
guł. reflektory, hak, RM, stan b. dobry, -19.800 zl. Świebodzice, 
tel. 074/854-19-97,0602/73-19-13 
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 180 tys. km, 2500 ccm, TDs. 
bordowy, klimatyzacja, poduszka pow., ABS, centr. zamek, im
mobilizer, wspomaganie, RO, nowe opony, bez wypadku, im-

KOMPUTEROWA GEOMETRIA KÓŁ 
+ WYDRUKI 

naprawy, zawieszenia 
wszystkie busy 

O P006557 i osobowe
ul. Ślężna 146/148 (dojazd przez stację SHELL) 

tel. 337-24-29, 0-601 744 889

portowany, kpi. dokumentacja, fabr. ciężarowy -  22.000 zł * VAT. 
Nysa, tel. 0607/38-85-80,0607/38-85-70 
PEUGEOT BOXER, 1994 r., 240 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, blaszak Maxi, katalizator, nowe opony, hak. Strzegom, 
tel. 074/649-11-55
PEUGEOT BOXER, 1996 r., 200 tys. km, 25Q0 ccm, diesel, bia
ły, nowe opony i silnik, maks. długi i wysoki, stan dobry, - 25.000 
zł. Świebodzice, lei. 074/854-26-10, 0606/85-02-78 
PEUGEOT BOXER, 1996 r., 150 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, maks. przedłużony, podwyższony, blaszak, el: otw. szy- 
by.centralny zamek, el. reg. lusterka, • 35.000 zł lub zamienię 
na Mercedesa Sprintera z dopłatą. Wałbrzych, tel 074/ 
847-62-38
PEUGEOT BOXER, 1997 r., 1900 ccm, diesel, niebieski, bla
szak, 2 miejsca, - 28.000 zl. Lubin, teł. 076/847-84-43, 0604/ 
18-93-47
PEUGEOT BO XER 350 LH, 1997 r., 147 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, niebieski, blaszak, maks. przedłużony i podwyższony, 
wspomaganie, alarm, kupiony w salonie, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 28.900 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/373-74-27, 0601/ 
57-76-68
PEUGEOT BOXER, 1998 r., 35 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wysoki, średni, do lakierowania, - 35.000 zł. Ostrów Wielkopol
ski, teł. 062/733-31-94,0601/56-55-59 
O  PEUGEOT BOXER 320 MTD, 1999 r., 2446 ccm 

wspomaganie, alarm, blokada skrzyni biegów, 
RO, - 41.600 zł z VAT. Wrocław, tel. 071/364-76-60 
01028211

PEUGEOT,EXPERT, 1996 r., 115 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, centralny zamek, oszklony, drzwi przesu
wane z  dwóch stron, zarejestrowany na 6 osó + 850 kg, kom
pletna dokumentaqa, - 22.600 zł. Wrocław, tel. 071/367-82-16, 
0501/80-64-26
PEUGEOT J 5 ,60 tys. km, 2000 ccm, benzyna, stan b. dobry, •. 
1.500 zł. Wrocław, teł. 338-03-89,0603/80-52-14 
PEUGEOT J 5 , 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, długi, wysoki, 
ład. 2 .5 t, r 10.000 zł. Wieruszów, teł. 062/783-12-03 
PEUGEOT J 5 ,1990 r., 2500 ccm, TD, żółto-biały, koła 16", opony 
90%, stan sflnika i ukł. jezdnegob. dobry, 3 miejsca, do popra
wek lakierniczych, w ciągłej eksploatacji, -10 .500 zl- Góra, tel. 
065/543-21-64 1 ^
PEUGEOT J5  BUS, 1990 r., 279 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, długi, wysoki, hak, wzmocnienie, resory, nowe amortyzatory, 
dodatkowe części, • 12.000 zł.Krynicżno, tel. 071/387-81-25 
PEUGEOT J5  MAXI, 1990 r., 2500 ccm, diesel, -12.000 zł. Nowa 
Ruda, teł. 074/872-18-31
PEUGEOT J5 r 1994 r„ 2000 ccm, biały, inst. gazowa, oszklony 
do połowy, 9-osobowy, wysoki, - 13.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-71-04,0600/23-42-48
PEUGEOT J5, 1994 r., 200 tys. km, 25Ó0 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, • 21.000 zł. Siechnice, tel. 071/ 
311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
PEUGEO T J9 BUS, 1984 r., benzyna, biały, przedłużony, w cią
głej eksploatacji, • 6.000 zł lub zamienię na Fiata Uno. Oleśni
ca, teł. 071/314-98-47
PEUGEOT PARTNER, 1997 r„ 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, immobilizer, radioodtwarzacz, lad. 800 kg, • 20.000 zł. 
Konin, tel. 063/244-36-11,0603/39-77-65 
PEUGEOT PARTNER. 1998/99 r., 85 tys. km, 1900 ccm, die
sel, zielony, 2-osobowy, alarm, wspomaganie, immobilizer, z  kpi. 
dokumentacją, stan b. dobry, - 26.840 zł. Oleśnica, tel. 071/ 
314-35-01,0601/70-49-87,
PEUGEOT PARTNER, 1999/00 r., 6 tys. km, 1100 ccm, benzy
na, zielony, stan b. dobry, kupiony w salonie, - 27.000 zł. Wro
cław, teł. 0602/79-09-75.
PEUGEOT PARTNER, 2000 r.,1400 ccm, granatowy metalic, 5 
osobowy, kupiony w kraju, homologacja ciężarowego, serwo, 
poduszka, immobilizer, alarm, faktura Vat, cena 30.000 zł + Vat. 
Wrocław, tel. 325-15-76,0601/92-44-53 
POLONEZ CARGO, 1995 r„ 1600 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, immobilizer, szyberdach, Muł-T-Lok, 
5-osobowy; podgrzewane fotele, halogeny, garażowany, stan 
idealny, - 8.600 zl (możliwe raty). Wrocław, tel. 071/364-22-96 
POLONEZ CARGO, 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, Mul-T-Lock, centralny zamek, immobilizer, alarm, szy
berdach, inst. gazowa, używany do celów prywatnych, nowe 
części, podgrzew. fotele, pokrowce, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-40-36
POLONEZ TRUCK, 1988 r., 40 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
inst. gazowa, zabudowany, przegląd do 01.2202 r, • 2.700 zł. 
Wrocław, teł. 071/342-25-20 w godz. 8-18 
POLONEZ TRUCK, 1989 r., 1600 ccm, szaro-niebieski, otwie
rany z  boku, konserwacja, stan b. dobry, - 2.500 zł. Opole, tel. 
077/442-12-13
POLONEZ TRUCK, 1990 r., 86 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
do poprawek blacharskich, sprawny, dużo części wymienionych,
- 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 0602/18-77-90 
POLONEZ TRUCK. 1990/91 r., 1600 ccm, benzyna, biały, za
budowa Atarex, techn. sprawny, 5-biegowy, aktualny przegląd,
• 1.750 zł. Wrocław, teł. 0601/70-46-88
POLONEZ TRUCK, 1992 r., 1900 ccm, diesel 2-osobowy, dł.
198 cm, nadbudowa płalstikowa, - 4.500 zł. Kożuchów, teł. 0601/
85-77-56
POLO NEZ TRUCK, 1992 r„ 85 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
2-osobowy, skrzynia ładunkowa dł. 2.5 m, plastikowa obudowa, 
alum. burty, hak, RO, nowy akumulator, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/97-96-25
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 1600 ccm, benzyna ♦ gaz długa 
skrzynia, hak, inst. gazowa, 5-biegowy, przód Caro, 2-osobo
wy, stan b. dobry, nie wymaga napraw, - 4.200 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/735-14-55,0606/77-04-77 
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, zabudowany, skrzynia 2.5 m, -4.200 zł. Oława, teł. 071/ 
313-44-11,0604/88-57-06
POLONEZ TRUCK. 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, zielony, 
2-osobowy, maks. przedłużony i podwyższony, hak, po remon
cie silnika, stan techn. dobry, • 3.900 z l lub zamienię. Wrocław, 
tel. 337-14-96
POLONEZ TRUCK KOMBI, 1994 r., bordowy, 2-osobowy, stan 
dobry, faktura VAT, - 4.900 zl. Długołęka, tel. 071/315-25-03 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., benzyna, turkusowy, inst. gazowa, 
5-biegowy, plastikowa zabudowa w białym kolorze, hak, stan b. 
dobry, - 6.500 zł. Krzyżowa, gm. Gromadka, tel. 076/817-21-66 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, niebieski, zabudowany, 
aluminiowe burty, stan b. dobry, - 7.000 zl. Opole, tel. 0601/ 
65-01-61
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 36 tys. km, biały, zabudowany, dłu
gość skrzyni 2 m, nowe opony, nowy akumulator, alarm, radio, 
stan b. dobry, - 5.300 zł. Sobótka, tel. 071/31*25-05 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, benzyna konserwacja, 
nadbudówka, stan silnika b. dobry, • 4.800 zł. Wrocław, tel. 0609/ 
47-97-91
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, benzyna skrzynia lar 
dunkowa 2 m, 2-osobowy, zabudowany, - 4.900 zł lub zamienię 
na tańszego Fiata 125p, Fiata 126p. Wrocław, tel. 0501/52-06-10 • 
POLONEZ TRUCK GLE, 1994/95 r., 1600 ccm, bordowy, 2-oso- - 
bowy, aluminiowe burty, dł. 2.5 m, zabudowany, nowy silnik, 
nowy typ deski rozdz., plastikowe podszybie, - 7.200 zl. Cho
cianów, tel. 076/818-53-90
POLONEZ TRUCK, 1994/95 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
alum. burty, zabudowany, • 5.200 zl. Kalisz, tel. 0601/48-49-86 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, zabu
dowany, alum. burty, 2-osobowy, po remoncie mostu i przodu, 
stan dobry, • 5.700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-90-06 
O  POLONEZ T R U C K , 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., turkusowy, stan dobry, alum. burty, 
inst. gazowa. - 6.900 zł. Gryfów Śl., tel. 075/781-43-29 
POLONEZ TRUCK, 1995 r„ 83 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, kolor wiśniowy, 5-osobowy, inst. gazowa, zabudowany, 
oznakowany, alum. burty, - 8.600 zl. Kalisz, tel. 0601/48-49-86

POLONEZ TRUCK, 1995 r., 72 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, oznakowany, reg. kierownica, Mul-T-Lok, RM, zabu
dowa plastikowa, 2-osobowy, stan dobry, • 5.900 zł. Lubin, tel. 
076/842-18-47,0604/18-33-29
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, stan 
dobry, • 5.500 zł. Polkowice, tel. 0502/32-04-13 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, czerwony, instal. gazo
wa, aluminiowe burty, zabudowa, 5-osobowy, hak, • 8.000 zł. 
Prochowice, tel. 076/858-48-54,0601/18-77-06 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, benzyna 2-osobowy, 
skrzynia ładunkowa aluminiowa, dl. 2.5 m, nowe opony, hak, 
faktura VAT, - 7.200 zł. Trzebnica, tel. 0601/84-67-79 
POLONEZ TRUCK SKŁADAK. 1995 r., 76 tys. km inst. gazowa, 
skrzynia ład. aluminiowa, dł. 2 m + nadbudowa, wzmocnione 
resory, nowy akumulator i ukł. wydechowy, do poprawek lakier
niczych, • 5.000 zł lub zamienię na rocznik 99/00, dopłacę róż
nicę w cenie. Wrocław, tel. 071/346-26-02 
POLONEZ TRUCK, 1995/96 r., 79 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
turkusowy, alum. burty, alarm, centralny zamek, blokada skrzy
ni biegów, stan b. dobry, • 7.800 zł. Kalisz, tel. 0503/70-67-60 
POLONEZ TRUCK, 1995/96 r„ 112 tys. km, 1600 ccm, benzy
na ♦ gaz, czerwony, aluminiowe burty, nowe opony, inst. gazo
wa, przystosowany do transportu okien, hak, • 8.500 zl. Wro
cław, tel. 0608/45-90-51,071/325-16-60 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 1600 ccm, benzyna instalacja ga
zowa, • 8.200 zł. Grodków, teł. 077/415-37-28 po godz. 18 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, nie
bieski, podwyższony, przedłużony, blokada skrzyni biegów, stan 
dobry, * 7.000 zl. Łambinowice, łel. 077/460-92-86 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm, diesel, bor
dowy, 2-osobowy, zabudowany, dl. 2.5 m, przegląd, aluminiowe 
burty, zadbany, stan b. dobry, • 8.700 zł. Wrocław, tel. 071/ 
341-61-82,0604/06-55-32
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, orygi
nalny lakier, bez wypadku, zabudowa Atarex, 5-biegowy, 2-oso
bowy, możl. faktura VAT, stan b. dobry, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-61-54,071/348-34-78
POLONEZ TRUCK PLUS, 1997 r., 85 tys. km, 1900 ccm, die
sel, zielony, 5-osobowy, silnik Citroena, alum. burty, RM, pełna 
zabudowa, Mul-T-Lok, skrzynia ład. o dł. 2 m, welurowa tapi
cerka, pokrowce, bez wypadku, stan b. dobry, • 12.200 zł. Le
gnica, tel. 076/722-90-43
POLONEZ TRUCK, 1997 r., 44 tys. km, 1600 ccm, kolorwiśnio- 
wy, wnętrze nowego typu, • 8.200 zl lub zamienię na Audi 100, 
po 1989 r.. Wrocław, tel. 071/787-84-16 
POLONEZ TRUCK, 1998 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazowa, -
14.000 zł. Lubin, tel. 076/844-23-84,842-60-56 
POLONEZ TRUCK PLUS. 1998 r„ 45 tys. km. 1900 ccm, diesel 
hak, 2- osobowy, stan b. dobry, • 15.000 zl. Jawor, tel. 0601/ 
19-07-52
POLONEZ TRUCK DC PLUS, 2000 r., 27 tys. km, 1600 ccm. 
biały, 5-osobowy, centralny zamek, inst. gazowa, garażowany, 
alarm, RO, zabudowa otwierana na 3 strony, zapasowe opony 
zimowe (nowe), - 22.000 zł + VAT, możl. wyst. fakt. VAT. Bole
sławiec, tel. 075/734-59-35,0602/69-11 -37 
POLONEZ TRUCK, 2000 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, •
27.000 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 071/367-00-41 
POLONEZ TRUCK, 2001 r., 1600 ccm, benzyna, biały, bez prze
biegu, alum. skrzynia, 2-drzwiowy, 2-osobowy, - 27.620 zl. Jan 
Kanonowicz, Biała Nyska, tel. 077/433-23-35 dó godz. 15 
RENAULT 120.50 B, 1994 r., 220 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, mały ciągnik siodłowy, spanie, webasto, lodówka, szyb
kowar, RM, wspomaganie, nowe ogumienie, stan b. dobry ♦ 
naczepa o wym.: 7,5 m x 2,10 m x 2,20 m, lad. 300 kg, plande
ka celna, winda, burty alum., stan b. dobry, - 39.000 zł ♦ VAT. 
Świebodzice, tel. 074/854-19-97,0602/73-19-13 
RENAULT 340 R, 1988 r., 12000 ccm, pomarańczowy, ciągnik 
siodłowy, na poduszkach, duża, wysoka kabina, stan dobry, w

ciągłej eksploatacji, • 17.500 zł ♦ VAT. Obórki, woj. opolskie, 
tel. 0601/40-90-06
RENAULT 340 Tl, 1990 r., 930 tys. km, biały, ciągnik siodłowy, 
halogeny, el. otw. szyby, wspomaganie, stan opon b. dobry, 340 
KM, • 22.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-25-33 
RENAULT 340, 1993 r., 670 tys. km, biały, ciągnik siodłowy z 
hydrauliką * naczepa wywrotka, 3-osiowa, szeroki rozstaw, 
wywrót do tylu, nowa plandeka,- 63.000 zł lub zamienię na inny. 
Wałbrzych, tel. 074/841-94-49,0608/27-20-45 
RENAULT 340 R MAJOR Tl, 1995 r., 540 tys. km, turbo D lad. 8 
t, plandeka, 2 łóżka, radio, tył na poduszkach, zaczep, tacho- 
graf, reg. fotela, możliwość wynajmu - 80.000 zł ♦ VAT. Leszno, 
tel. 065/529-50-09,0602/83-31-31 
O  RENAULT EXPRESS, 1986 r., 1100 ccm, benzyna 

stan techn. b. dobry, zarejestrowany na 5 osób, 
oszczędny, kompletna dokumentacja, dodatko
wo zezwolenie sanepidu na przewóz artykułów 
spożywczych, okazja, • 5.600 zł. Wrocław, teL 
0602/17-56-60 02024731

RENAULT F4, 1983 r., 1060 ccm, benzyna, biało-czerwony, 
uniwersalny, do małego remontu, • 1.300 zł. Lipinki, tel. 068/ 
356-66-40,0601/34-10-97
RENAULT JK 65,1981 r., biały, oplandekowany, wym. 550x220 
cm, ład. 3 1, stan dobry, • 11 000 zł. Lubań, tel. 075/722-45-02, 
0602/85-86-82
RENAULT KANGOO, 1999 r., 174 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, eł. otw. szyby, el. reg. reflektory, 2 
poduszki pow., immobilizer, RM z pilotem, 5-osobowy, oszklo
ny, stan b. dobry, • 28.900 z ł , kup. zwoln. z opł. skarbową. 
Bojanowo, tel. 065/545-67-04,0607/04-78-05 
O  RENAULT MASCOT130,2000 r. zabudowa nowa, 

dł. ład. 6.08 m, szer. 2.06 m, niebieska plandeka, 
cena do uzgodnienia. Głogów, tel. 076/834-94-98 
02020731

RENAULT MASTER, 1993 r., 97 tys. km, 2500 ccm, tufbo D. 
niebieski, stan b. dobry, furgon, przegroda celna;długość prze
strzeni ładunkowej 3.6 m, alarm, radio, hak, opony zimowe, 
serwo, zadbany, - 26.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/75-09-10 
RENAULT MASTER 135 0,1994 r., 2500 ccm, turbo D, biały, 
stan silnika i blacharki b. dobry, sprowadzony w całości, wspo
maganie kierownicy, kontener, chłodnia z agregatem, udoku
mentowane pochodzenie, • 37.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
0602/45-34-55
RENAULT MASTER, 1998 r.*, 130 tys. km, 2800 ccm. TDi nowy 
model, długi i wysoki, poduszka pow., serwo, RO, w kraju od 
05.2001 r., bez wypadku, książka serwisowa, • 38.600 zl. Wro
cław, tel. 387-87-62,0602/73-21-73 
RENAULT MASTER, 1999 r., 137 tys. km, 2800 ccm, TDI, biały, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, 
maks. wysoki i długi, stan b. dobry, • 63.000 zl. Wijewo, woj. 
leszczyńskie, tel. 0607/104)052 
RENAULT MESSENGER, 1993 r„ 2500 ccm. diesel, biały, uni- 
wersalno-ciężarowy, bliźniacze kola, przystosowany na pomoc 
drogową, możliwość przerobienia na kontener, chłodnię lub 
skrzynię ładunkową, -19.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-91-07 
RENAULT PREMIUM 385, 1996 r„ 410 tys. km. 11000 ccm, 
turbo D, 385 kM, biały, ABS, wspomaganie, intercoołer, wysoka 
kabina, 2 łóżka, centralny zamek, el. reg. lusterka i szyby, pół- 
biegi, webasto, RO + głośniki,, poduszki, ciągnik siodłowy, po 
leasingu • 105.000 zl + VAT. Gdynia, tel. 058/561-40-74 
RENAULT PREMIUM 385, 1997 r., 337 tys. km, 11000 ccm, 
turbo D, 385 kM, biały, ABS, wspomaganie, wysoka kabina, 2 
łóżka, centralny zamek, el. reg. lusterka i szyby, półbiegi, we
basto, szyberdach, poduszki, ciągnik siodłowy, po leasingu •
105.000 zł * VAT. Gdynia, tel. 058/561-40-74
RENAULT RAPID, 1994 r., 92 tys. km, 1600 ccm, biały, bla-
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szak, 2 osoby +• 500 kg, uchylna kfapa ml tylnej części dachu, 
ekonomiczny, bez wypadku, sprowadzony w całości, • 12.500 
;zt: Lubin. tel. 076/846-08-46
RENAULT S300, 1989 r, żółty, ciągnik siodłowy, na podusz
kach, -13.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-57-85 
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 215 tys. km, 1900 ccm, czerwony, 
• 13.000 zł. Koźminek, tel. 062/763-73-95 po godz. 20 
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r„ 115 tys. km. 1700 ccm, benzyna 
inst. gazowa do zamontowania, techn. sprawny, bez śladów 
korozji, oryg. lakier̂  nie wymaga napraw, • 9.800 zł lub zamie
nię na tańszy, osob. lub Polonez Truck, dl. 2.5 m. Legnica, tel. 
076/855-36-89
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r„ 190 tys. km. 1700 ccm. benzyna 
instalacja gazowa, zarejestrowany na 9 osób, bez foteli, do drob
nych napraw kosmetycznych, dużo części w cenie, - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/79-25-64
0  RENAULT TRAFIĆ, 1992 r., 123 tys. km, 1800 ccm, 

wtrysk, czerwony, osobowy, stan b. dobry, nowe 
opony i oleje, zwolniony z podatku, nie używany 
w kraju, • 12.500 zł (faktura VAT). tel. 065/ 
549-61-84,0609/51-84-55 03003111

RENAULTTRAFIC, 1992 r., 150 tys. km, 2ł00 ccm, diesel, bia
ły, stan dobry, - 16.500 zl. Czermin, tel. 062/741-62-29 
RENAULTTRAFIC BUS, 1998 r.,47 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, wysoki, krótki, oszklony do połowy, 3 osoby + 970 kg, 
poduszka, hak, w kraju od 7 mies., sprowadzony w całości, bez 
wypadku, • 33.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-75-50. 0607/ 
57-40-06
R08UR LD 3001,1986 r., 50 tys. km, 3927 ccm, niebieski, po 
remoncie kapitalnym, zarejestrowany, ład. 2775 kg, • 4.800 zł 
lub zamienię na ciągnik rolniczy albo Fiata 126p. Ruszów, gm. 
Węgliniec, tel. 075/771-42-12
ROBUR LD 3001,1988 r., 120 tys. km, 3920 ccm, diesel, po
marańczowy, stan b. dobry, Skrzyniowy • oplandekowany, po
dwójna podłoga, w ciągłej eksploatacji, kola 750/R20, przegląd 
do 11.2001 r., lad. 3.51 + drugi izoterma na części, - 5.100 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-18-07,0604/66-89-63 ■
ROBUR LD 3001,1989.r., diesel kontener, zarejestrowany, -
2.500 zl. Kluczbork, tel: 077/418-74-75,0601/14-94-48' * 
ROBUR LD 3001,1989 r., 1400 ccm. diesel, niebieski, - 4.000 
zl. Wrocław, tel. 0601/73-20-98
ROBUR, 1990 r.,.dieselskrzyniowy, oplandekowany, • 4.500 zł 
lub zamienię na osobowy. Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/
55-96-64
ROBUR LD 3001,1991 r., 115 tys. km, 3927 ccm, diesel szary 
kontener, zadbany, niebieska kabina, RO, hak, nowe opony, 
oryg. lakier, bez wypadku; mało eksploatowany, zadbany, stan 
silnika i blacharki b. dobry, • 4.500 zł. Bobrowice 126, tel. 068/ 
391-33-88,0600/43-51-68
SCANIA 113 360,1992 r., 650 tys. km; biały, ciągnik siodłowy, 
360 KM - 23.000 DEM. Wałbrzych, tal. 0606/40-11-39 
SCANIA 116 BR, 1980 r., turbo, 340 KM, biały, typ Bermuda, po 
odbudowie w 1998: r.. silnik po remoncie kapitalnym, wysoki 
pokład, przyciemnione szyby, wyposażenie: WC, video, RM, cafe 
bar, indywidualne nawiewy, rozkładane fotele, tachograf Kin- 
zle, eksploatowany w ruchu międzynarodowym  ̂stan b. dobry, -
69.900 zł z VAT. Nowa Ruda, teł. 074/872-76-56 /fax, 0602/
23-50-72
SCANIA 142 R, 1982 r., 14000 ccm, V8,turboihtercooler 420 
KM, duża kabina, webasto, przystawka mocy, opony 22.5, RO, 
naczepa Brandys, 1986 r., ład. 23.51, na 30 europaleL plande
ka celna, kosz, szeroki rozstaw osi, + praca w spedycji, • 28.000 
zł lub zamienię na VW Polo 1992/93 r., do 12.000 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/771-35-79
SCANIA 142,1984 r., niebieski metalic, ciągnik siodłowy, duża 
kabina, na poduszkach, po remoncie silnika, • 18.000 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/775-76-58
SCANIA 143 H, 1990 r., 600 tys. km, 14000 ccm, niebieski, kpi. 
zestaw z dźwigiem Loclift 240, z przyczepą Gloger, do przewo
zu drewna, stan b. dobry, • 119.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 0603/
78-12-71
SEAT INCA, 1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm, wtrysk, biały, wspom. 
kierownicy, centralny zamek, el. otw. szyby, 2-osobowy 4 ład. 
600 kg, RO, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 18.800 zł. Wał
brzych. tel. 074/841-24-61,0606/48-30-41 
SEAT INCA, 1998 r., 47 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie w Polsce, wspomaganie kier., RO, centralny 
zamek, alarm ♦ pilot, Mul-T-Lok, -19.800 zł. Leszno, teł. 0609/
24-97-78 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem - AG0209 www.autogielda.com.pl)
SEAT TERRA PICK-UP. 1991 r., 170 tys. km, 1400 ccm, diesel, 
biały, 2-osobowy, stan dobry, - 5.000 zl. Sława, tel. 068/ 
356-60-70
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 100 tys. km, 1289 ccm, ben
zyna, 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 LIAZ MTS-24,1984 r., 11940 ccm wywrót na 3 strony, 
w ciągłej eksploatacji, - 8.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-86-89 
SKODA LIAZ MTS-24, 1986 r. wywrotka, stan dobry, zarej. •
9.600 zł. Oleśnica, tel. 071/399-38-65 
SKODA LIAZ, 1991 r., 11940 ccm, zielono-czerwony, ciężar 91, 
skrzyniowy, zarejestrowany, przegląd do 05.2002 r., po remon
cie kapitalnym, w ciągłej eksploatacji • 6.000 zł. .Korfantów, 
teł. 077/431-26-54
STAR 1142,1988 r., 10 tys. km ład. 6.51, skrzynia metalowa, 
po kapitalnym remoncie, stan b. dobry + przyczepa, 6 1, zabu
dowa do przewozu kurcząt. Ostrów Wlkp., tel. 0609/39-42-43, 
0601/76-46*9$; .-
STAR 1142,1994/95 r., 100 tys. km, czerwony, oryginalny la
kier, opony 100%, stan idealny, do przewozu żywca lub alumi
niowe burty, - 35.000 zł. Leszno, tel. 065/520-36-60, .0601/
74-38-19 .
STAR 1142,1995 r„ 350 tys. km 1 właściciel, - 35.000 zł. Wro
cław, te). 372-55t78
STAR 200 3W, SW-400, bordowy, zarejestrowany, wymieniona
kabina, stan opon dobry, techn. sprawny, po remoncie silnika w
1999 r. - 4.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-08-08
STAR 200, 1979 r., niebieski, sprawny, zarejestrowany, nowe
akumulatory, - 4.000 zł lub zamienię na osobowy. Olśzany, tel.
074/855-71-68
STAR 200 C, 1980 r., S-359 ciągnik siodłowy, silnik po remon
cie kapitalnym silnika, nowe sprzęgło, docisH, pompa wody, 
nowe wtryski, wspomaganie + naczepa o dł. 8 m, wywrót na 
boki, techn. sprawny, stan dobry,-- 7.800 zł. Lubin, tel. 076/
847-30-20
STAR 200 3W, 1981 r., 51 tys. km, 6842 ccm, zielony, wywrot
ka, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 10.2001 r. -
5.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-37-20,0501/10-94-21
STAR 200,1982 r., diesel, czerwony, izoterma, wspomaganie, 
stan dobry, -11.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-44-66 
STAR 200,1983 r. oplandekowany, wspomaganie, stan dobry, •
5.500 zl. Byczyna, tel. 077/413-43-10
STAR 200, 1983 r., popielaty, wywrotka 3-stronna. mało eks
ploatowany, nowe opony, stan dobry, • 5.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/847-52-69,0502/14-92-05
STAR 200,1983 r., diesel, kolor wiśniowy, wywrót na 2 strony, 
kabina nowego typu 1987 r., wspomaganie, garażowany, stan 
techn. dobry, -11.000 zl. Wądroże Wlk., tel. 076/857-45-44 
STAR 200 A, 1983/99 r., SW-400, czerwony, skrzyniowy, 6 ton, 
po remoncie kapitalnym w 99 r., przegląd do 10.2001 r., w cią
głej eksploatacji, + przyczepa D-633, skrzyniowa, 6 ton, w cią
głej eksploatacji, stan dobry opon, razem lub osobno - 6000 zł
1 3000 zł. Milicz, tel. 0607/23-61-09
STAR 200 W, 1984 r., 80 tys. km, diesel, zielony, zarejestrowa
ny, techn. sprawny, - 6.500 zł. Strzelin, tel. 0603/45-34-28 
STAR 200 A, 1984 r. kontener, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
351-00-64
STAR 200,1984/85 r., ciemnozielony, wspomaganie, nowe opo
ny, nowy akumulator, po przeglądzie, stan techn. b. dobry, -
7.300 zł lub zamienię na osobowy. Paczków, tel. 0608/68-16-42 
STAR 200 A, 1985 r., 6540 ccm, SW-400 skrzyniowy, nowa plan
deka, stan opon dobry, kabina nowego typu, nowe akumulato
ry, wspomaganie, • 6.500 zl. Borów, tel. 071/393-34-09 wieczo
rem
STAR 200,1985 r., 6842 ccm, silnik Stara 200 stan dobry, chłod
nia, razem lub osobno (izoterma), • 6.500 zł. Pleszew, tel. 0602/ 
48-13-90
STAR 200,1986 r., 200 tys. km, 6000 ccm, zielony, izoterma, 
wspomaganie kier., przegląd do 08.2001 r., drzwi otwierane z 3 
stron, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-18-87 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • A00419 
www.autogielda.com.pl)

STAR 200 3W, 1986 r., 10 tys. km, 6800 ccnv zielony. oryg. 
wywrotka, po remoncie silnika, ukł. kierowniczego, hamulco
wego i skrzyni ładunkowej w 2000 r., stan techn. b. dobry, -
12.500 zl. Świebodzice, tel. 0601/72-24-77.074/854-05-95 
STAR 200,1987 r., 6842 ccm, biały, wywrót na 3 strony, blok 
żeliwny ♦ części zapasowe, nowe opony i akumulatory, • 10.500 
zl. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-53-95
STAR 200 3W, 1987 r., 95 tys. km, 6820 ccm, pomarańczowy, 
wywrót 3-stronny, krótki, lad. 5 ton, przegląd do 09.2001 r, •
6.300 zł. Komprachcice, gm. Opole, tel. 077/464-62-80 w 
godz. 18-21
STAR 200, 1987 r. skrzyniowy, • 6.500 zł. Wieluń, tel. 0502/ 
68-69-61
STAR 200 3W. 1987 r., 6500 ccm, diesel, zielony, wywrotka
3-stronna, podwyższane burty, stan b. dobry, • 9.800 zl lub za
mienię na inny, lub nieruchomość. Wrocław, tel. 0501/78-29-50 
STAR 200,1988 r., S-359, czerwony, izoterma, wspomaganie, 
stan dobry, • 11.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/843-44-66, 0606/
21-52-21
STAR 200,1988 r., 6842 ccm, siwy, stan dobry, w ciągłej eks
ploatacji, oryginalny, • 6.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/731-26-28 
STAR 200,1988 r., 125 tys. km, 6850 ccm, diesel, czerwony, 
izoterma, wspomaganie kierownicy/kabina nowego typu, po 
remoncie, dużo części nowych, • 7.000 zl. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 074/644-21-11,0502/60-89-44 
STAR 200,1988 r., niebieski, skrzyniowy, bez plandeki, legali
zowany tachograf, wspomaganie, w ciągłej eksploatacji, stan 
dobry, • 9.000 zł lub zamienię na osobowy, lub Trucka. Szczyt
na, tel. 074/868-37-20,090/69-52-12 
STAR 200,1988 r., diesel, zielony, skrzyniowy, plandeka, wspo
maganie, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, • 15.000 zl. Wał
brzych, teł. 074/843-44-66,0606/21-52-21 
STAR 200,1988 r., żółty, wywrotka, po wymianie silnika, nowe 
opony, stan b. dobry, -12.500 zł. Wałbrzych'teł. 074/846-46-50 
STAR 200,1988 r.. 6850 ccm, diesel, zielony, wywrót na 3 stro
ny, wspomaganie kierownicy, w ciągłej eksploatacji, przegląd 
do 02.2002 r., po remoncie kapitalnym silnika, - 7.800 zł. Wał
brzych. teł. 074/841-85-69
STAR 200 3W, 1989 r.. 85 tys. km, 6830 ccm, diesel, szary, 
wywrót na 3 strony, tachograf, stan techn. b. dobry, • 12:500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-53-42 .
STAR 200,1989 r. stan dobry, • 14.000 zł. Wałbrzych, teł. 0604/
28-98-80 •:
STAR 200 W, 1989 f- wywrotka, wspomaganie, • 8.000 zl. Wał
brzych, tel. 074/842-10-47 .
STAR 200,1990 r. lad. 6 1, skrzynia, wyw/ot, • 9.000 zl. Prosz
ków, gm. Środa Śląska, tel. 0608/22-27-08 'V  - _
STAR 200 3 W, 1991 r., 10 tys. km, 6830 ccm, diesel, zielony, 
wywrotka, podwyższony, przegrody, tachograf, aktualny prze
gląd, stan opon dobry, • 10.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/
844-21-26,0606/66-75-84
STAR 200, 1991 f l  90 tys. km, 6800 ccm, biały, skrzyniowy, 
techn. sprawny, wspomaganie, tachograf, - 14.000 zł. Krótlko- 
wice, gm. Kobirzyce, tel. 0603/69-03-82 
STAR 244,1977 r., 6842 ccm, czerwony, w ciągłej eksploatacji, 
stan dobry, wywrotka, - 6.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-47-59 
STAR 244,1979 r., 1 tys. km, 6842 ccm, S-359, czerwony, po 
remoncie kapitalnym silnika, długa, 2-strónna wywrotka, stan 
b. dobry opon, w ciągłej eksploatacji, stan techn.. i wizualny b. 
dobry, • 12.000 zł. Karpacz, tel. 0605/20-4243 
STAR 244,1980 r. zestaw do przewozu dłużycy leśnej, po re
moncie kapitalnym silnika w 1998 r., nowy wał pędny (przedni i 
tylny), wzmocnione resory, wyciągarka z linami, techn. spraw
na, zestaw przygotowany do pracy, stan opon b. dobry -14.000 
zł, możl. sprzedaży samochodu bez osprzętu albo samego 
osprzętu. Brzeg, tel. 077/411-18-89, 0603/96-06-23 
STAR 244,1988 r., 6482 ccm, czerwony, skrzyniowy, stan do
bry, zarejestrowany, sprawne napędy, - 8.500 zł lub zamienię 
na ciągnik rolniczy. Góra śl., tel. 0657543-33-71,0605/21-59-25 
STAR 266,1975 r., zielony, do przewozu dłużycy, + przyczepa,
- 9.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-06-32
STAR 266 B, 1976 r., 6230 ccm, diesel, ciemnozielony, przy
stosowany do przewozu drewna dłużycowego, w ciągłej eks
ploatacji, na nizinach, -17.000 zł lub zamienię na asenizacyj
ny. Wrocław, tel. 071/342-21-28. 071/352-41-78 
STAR 266, 1982 r., 73 tys. km, 6842 ccm nowe opony, stan 
akumulatorów dobry, aktualny przegląd, dużo części, pod za
budowę, - 8.000 zl. Świdnica, tel. 074/850-91-53,0607/38-37-06 
STAR 266, 1987 r„ 15 tys. km bez remontu, stan b. dobry, -
15.500 zł. Zielona Góra, tel. 0603/28-37-82
STAR 28,1970 r., SW-400, czerwony, silnik Leyland, wywrotka 
na 3 strony, skrzynia biegów ze Stara 200, tylny most z Autosa- 
na, nowe akumulatory, wspomaganie, lampy w zderzaku, po 
przebudowie w 2000 r. - ok. 5.300 zl. Wrocław, tel. 071/
339-71-15,0603/76-55-99
STAR 28,1972 r, 6800 ccm, niebieski, skrzyniowy, plandeka, 
radio, wspomaganie kier., hak, nowa kabina Stara 200, rama 
Stara 28, wym.: 450x220x200 cm, • 9.000 zl. Bolesławiec, tel. 
075/735-16-17,0601/95-68-88 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem • AG0213 www.autogieł- 
da.com.pl)
STAR 28 W, 1975 r., 25 tys. km, 6230 ccm, zielony, po napra
wie silnika i lakierowaniu, wywrotka (koliba), roczne akumula- 
1ory, stan b. dobry - 3.200 zł. Złotoryja, tel. 076/878-33-37 
STAR 28, 1976 r., 5230 ccm, diesel izoterma, kontener, stan 
dobry, z kpi. dokumentacją, f-ra VAT, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
311-59-93,0600/32-43-66
STAR 28,1977 r.. 215 tys. km, czerwony. HDS. stan b. dobry, 
nowe ogumienie, - 4.200 zł., tel. 0501/28-61-35 
STAR 28, 1978 r.. SW-400 nowe opony, do wywozu kontene
rów na śmieci i gruz, stan dobry, -14.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
359-32-21,0501/92-93-04
STAR 28,1984 r., • 2.800 zł lub zamienię na ciągnik rolniczy z 
dopłatą. Moszyce, gm. Twardogóra, tel. 071/315-97-15 
STAR 28,1988 r., żółty, wywrót 1-stronny, kabina nowego typu 
na podzespołach Stara 200, rejestracja do 05.2002 r, - 9.000 zl. 
Bolesławiec, tel. 075/644-90-99 '
STAR 28 A, 1989 r.. szaro-biały, skrzyniowy, po remoncie w 1999 
r.,.stan dobry, nowa skrzynia ładunkowa, dodatkowe części, •
2.200 zl. Lądek Zdrój, tel. 074/814-80-15,0602/75-26-14 
STAR 28 FURGON, SKŁADAK, 1996 r., SW-400, bordowy, izo
terma, wspomaganie, skrzynia biegów i tylny most Stara 200,.-
4.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-35-08
STAR 28, 1999 r. po odbudowie w 1999 r., na podzespołach
Mercedesa 813, wywrót na 3 strony, atrakc. wygląd, -15.000 z|.
Sokolniki, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-96-52
STAR 29 A, 1977 r., diesel stan b. dobry, skrzyniowy, - 3.500 zl
lub zamienię. Mojesz, tel. 0502/67-28-28
STAR 29, 1978 r., niebieski, techn. sprawny + dużo części, -
4.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-46-17
STAR 29,1979 r., 4680 ccm wywrotka na 3 strony, po remoncie
silnika, brak OC i przeglądu, - 4.500 zl. Dzierżoniów, tel. 0608/
22-82-60
STAR 29,1979 r., diesel stan b. dobry, - 3.500 zi lub zamienię. 
Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/67-28-28 
STAR 660. 1975 r., 11 tys. km, benzyna stan b. dobry, nowe 
opony, • 3.500 zl lub zamiana na ciągnik do małego remontu. 
Roztocznik, gm. Dzierżoniów, teł. 074/830-17-38 
STAR 660,1976 r., SW-400 z HDS, nowe serwo, kabina od wersji 
29, nowa inst. elektr., garażowany + części, - 10.500 zł. Bol
ków, tel. 075/741-36-83,0606/30-86-72 
STAR 742,1993 r., 80 tys. km aluminiowe burty, nowy akumu
lator, nowe opony, po przeglądzie, stan b. dobry - 23.000 zł lub 
zamienię na busa. diesla osobowego. Platerówka, tel. 075/
722-16-89,0604/38-79-27
STAR 742 L, 1995 r.t 220 tys. km, czerwony, nowa plandeka, 
akumulatory, skrzynia 5.5 x 2.45 x 22.2 m, 13 europalet, bez 
rdzy, • 29.900 zł lub zamiana na Transita, do 15.000 zł. Strze
gom, tel. 0601/92-49-04
STAR 742,1995 r., 200 tys. km, diesel, Andoria, niebieski, kon
tener izoterma, tachograf, nowe opony przednie, stan b. dobry,
- 25.000 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-56-56,0601/69-53-22 
STEYR1491,1986 r., 11100 ccm, turbo opony bezdętkowe, stan 
dobry, • 26.000 zł. Bolesławiec, teł. 075/732-29-60 
SUZUKI CARRY MINIBUS, 1986 r„ benzyna, czerwony, do 
małego remontu, kompletna dokumentacja, zarejestrowany, -
2.600 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-34-78 
TARPAN, 1983 r., 2 tys. km, 1500 ccm, zielony, techn. sprawny,
6-osobowy, z plastikową nadbudową, -1.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/323-00-26
TARPAN 237 S, 1990/91 r., 2120 ccm, benzyna, niebieski, stan 
dobry, • 1.000 zł lub zamienię na przyczepę bagażową (lekką). 
Paczków, tel. 077/431-73-84 
TATRA, 1986 r.. - 40.000 zl. Wrocław, tel. 0603/44-38-93 
TATRA, 1987 r. przyczepa wywrotka Brandys 88 r., po remon

cie kapitalnym, b. dużo nowych części, rachunki -43.000 zł. 
Wrocław, tel. 0602/48-87-89
TATRA 815,1985 r., 15825 ccm. czerwony, wywrotka, opony 
60%, nowe akumulatory, po remoncie silnika, stan b. dobry, •
38.000 zl. Opole, tel. 077/47441-81
TATRA 815 83,1986 r. samowyładowczy, • 35.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/44-38-93
TATRA 815 S3, 1987 r., czerwony, nowe resory tylne, siłownik 
kipra, tachograf po legalizacji, nowe sprzęgło, - 37.000 zł lub 
zamienię na osobowy albo busa, w tej cenie lub tańszy. Wro
cław, teł. 36343-89
TATRA 815 S1, 1988 r., 50 tys. km, 15825 ccm, czerwony, w 
ciągłej eksploatacji, techn. sprawny, - 45.000 zł. Tomkowice, 
gm, Strzegom, tel. 074/855-67-53,0603/929-91 
TATRA 815,1990 r., czerwony, stan b. dobry, ciągnik siodłowy, 
hydraulika, na balonach, • 18.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 r :
TATRA 815 2 S3,1991 r. wywrotka, • 57.000 zl. Wądroże Wiel
kie, tel. 076/818-74-00,0602/30-50-52 
TATRA 815,1993 r., czerwony, stan b. dobry, 2-osiowy, klimaty
zacja, webasto, stan opon dobry, • 32.000 zl * VAT. Ratno Dol
ne, tel. 0603/71-67-11
TOYOTA HIACE, 1992 r., 2400 ccm, diesel ład. 1200 kg, 3-oso- 
bowy, -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, zarejestrowa
ny na 8 osób, hak, radio, alarm, immobilizer, wspomaganie, 
oszklony do połowy, stan b. dobry, • 32.000 zl. Chojnów, tel. 
076/818-79-06,819-61-78
TOYOTA HIACE, 1996/97 r., 80 tys. km. 2400 ccm. diesel ku
piony w salonie, serwisowany, relingi dachowe, welurowa tapi
cerka, hak, zarejestrowany na 8 osób, stan techn. b. dobry, -
34.000 zł. Zimna Woda, tel. 076/818-88-16,0605/67-86-69 
TOYOTA LITEACE BUS, 1986 r., 1300 ccm, benzyna przysto
sowany do ciągnięcia przyczep, stan b. dobry, - 6.200 zł. Wro
cław. tel. 071/343-51-05
VOLVO F7,1985 r., 7000 ccm, diesel, białoniebieski, izoterma, 
z klapą hydrauliczną, koją, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/
354-25-61 .
VOLVO FH12,1994 r., granatowy, ciągnik siodłowy, na podusz
kach, klimatyzacja, webasto, elektryka, stan b. dobry, - 68.000 
zl. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601 
VOLVO FL10,1992 r., 400 tys. km, granatowy, ciągnik siodło
wy, 320 PS, klimatyzacja, ADR, zawieszenie pnumatyczne, przy
stawka na skrzynię, stan idealny, • 43.000 zl + VAT. Ostrze
szów, tel. 062/732-01-55

A U T O  H A N D E L  
“ T H O M A S ”
SAMOCHODY 
CIĘŻAROWE | 
DOSTAWCZE 1

KREDYT-LEASING

i m o  DAILY za 1000 /m-c 
IVEC0 CARGO za 2 0 0 0 /m-c 
/bez zaświadczeń/

PSARY - SZYMANÓW 
tel./fax 071- 387-87-02 
kom. 0606 447 531 

0501 386 041
PRZYJMUJEMY W ROZLICZENIU 
PO JAZD Y UŻYW ANE.

O  VOLVO FL614,1988 r., 5480 ccm metalowa skrzy
nia z windą hydrauliczną, w ciągłej eksploatacji, 
faktura VAT. Wrocław, tel. 0605/65-95-58 
01029351

VOLVO FL614,1989 r., 535 tys. km, szary, ciągnik siodłowy, na 
poduszkach, małe koła, kabina sypialna, webasto, RM, oclony, 
• 25.000 zl + cło. Wrocław, tel. 0604/48-51-33 
VOLVO FL618, 1995 r„ 300 tys. km. silnik TD 63ES. 210 KM. 
masa własna 6.9t, dop. ład. 8950 kg, kontener ALUVAN 
7.5x2.45x2.4 m (18 eropalet), winda załadowcza Zepro (1.51), 
kabina sypialna, webasto, zawieszenie tylne na poduszkach, 
ABS, certyfikat EUR-1, certyfikat! (na Austrię), kupiony w Vo- 
lvo, serwisowany • 85.000 zł + VAT , przyczepa Tandem, na 
poduszkach, ABS, 1998 r., 170 tys.km., masa 4;3t, ład. 8.71., 
kontener Kleubau, winda - 42.000 zł + VAT, ul. Sikorskiego 48. 
PHU .EFEKT-, tel. 076/842-61-02 Lubin, 0601/44-96-78 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AQ0218 www.autogielda.com.pl)
VW CADDY, 1997 r„ 67 tys. km, czerwony, blaszak, kupiony w 
salonie, -16.500 zł. Mieroszów, tel. 074/845-84-73 
VWCADDY, 1997 r., 1900 ccm, SDi, biały, blaszak, 2-osobowy, 
wspomaganie, immobilizer, hak, stan b: dobry, -22.500 zł. Nysa, 
tel. 0606/26-63-23
VW CADDY, 1997 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 2-osobowy, stan 
idealny, faktura VAT, kupiony w Polsce, - 24.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/853-35-00 Adam
VW CADDY, 1998 r., 67 tys. km, 1900 ccm, diesel SDi, czerwo
ny, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, regulo
wana kierownica, immobilizer, RM, - 25.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/836-63-95
VW GOLF PICK-UP, 1988 r„ 1600 ccm, diesel, biały, stan do
bry, RM, plastikowa nadbudowa, • 7.900 zl. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-83-01,0604/38-72-90 
VW LT 28,1980 r., 2400 ccm, diesel, zielony, po remoncie kapi
talnym silnika i zawieszenia w 2000 r., kontener 3,6 x 2,0 x 1,8 
m, stan tech. dobry, - 8.000 zł. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 
0601/75-69-68
VW LT 28,1980,r.. 2000 ccm, benzyna, zielony, po remoncie, 
stan b. dobry, skrzyniowy, dł. 3,80 m, szer. 2,0 m, wys. 2,20 m. 
plandeka, owiewka, nowy akumulator, przegląd do 03.2002 r., 
prawo jazdy kat. B, • 6.000 zl. Międzybórz, woj. kaliskie, tel. 
0609/5342-88,0503/38-28-78
VW LT 28,1980 r., 2400 ccm, diesel, kolor platynowy metalic, 
po remoncie kapitalnym, nowe opony i akumulator, - 7.200 zł. 
Strzelin, tel. 0608/4049-78
VW LT 28,1981 r.. 14 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, po malo
waniu, po remoncie silnika, stan b. dobry, • 6.800 zł. Tomaszów 
Maz.. tel. 044/723-15-81,0602/67-83-10 
VW LT 28,1982 r., 2000 ccm, benzyna, biały, krótki, niski, do 
małego remontu blacharki, • 2.900 zł. Chorzów, tel. 0607/ 
25-21-53
VW LT 28,1988 r., 2400 ccm, diesel, biały, podwyższony, przed
łużony, hak, alarm, po remoncie silnika, • 16.000 zł. Wrocław, 
tel. 0602/49-01-58
VW LT 28,1988 r., 2400 ccm, diesel. • 16.000 zł. Wrocław, tel. 
071/338-34-96
VW LT 28 MAX, 1991 r., 228 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
9-osobowy, hak, podwyższony, przedłużony, oszklony, I właści
ciel w kraju, stan dobry, f-ra VAT, raty, -18.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-96-23 wieczorem, 0502/24-50-60,0606/4140-89 
VW LT 28, 1992 r., 92 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, po

remoncie zawieszenia, pompa wtryskowa na gwaranqir nowe 
wtryski, RO, sprzęgło, paski, płyny, klocki hamulcowe, 2 opony,
3-osobowa kabina, 5-biegowy, blokada zapłonu, stan ta. dobry, 
-19.300 zi. Jelenia Góra, tel. 075/714-14-71,0603/74-72-86 
VW LT 28,1993 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, maxi, 
wspomaganie, RM, hak, blaszak, nowe opony, kompletna do
kumentacja, stan b. dobry, • 23.000 zł. Wrocław, tel. 0605/
22-85-55
VW LT 28 BUS, 1993 r., 206 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
oszklony, 8*1, fotele lotnicze, RM, 5-biegowy, el. reg. reflekto
ry, jeden właściciel w kraju i jeden w Niemczech, w kraju od 
roku, kpi. dokuemntacja, książka serwisowa, przegląd do
04.2002 r., stan b. dobry, - 26.000 zl łub zamienię na osobowy 
albo busa, tańszego. Wałbrzych, teł. 0602/52-50-75.
VW LT 28 BUS, 1994 r., 2400 ccm, TDi. biały, podwyższony, 
przedłużony, wspomaganie kierownicy, blaszak, stan idealny, 
nowy silnik, 5-biegowy, serwisowany, - 24.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-23-33,0604/58-89-66
VW LT 28,1995 r., 19 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, spro
wadzony, nie eksploatowany w kraju, podzielona kabma, 6 osób
♦ 1000 kg, stan techn. b. dobry, - 26.500 zł ♦ VAT. Chojnów, tel. 
0606/78-08-04
VW LT 28,1995 r., 150 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 9-oso- 
bowy, webasto, - 27.000 zl. Kaszczor, tel. 065/549-91-24 
VW LT 28 BUS, 1998 r., 64 tys. km, biały, średni, pod. powietrz
na, I właściciel, oszklony do połowy, 6-osobowy, • 29.000 zł. 
Góra, tel. 065/544-15-85,0603/06-29-22 
VW LT 28,1998 r., 45 tys. km, 2500 ccm, SDI, pomarańczowy, 
podwójna kabina, skrzyniowy, oplandekowany, nowy model, 
faktura VAT, stan techn. b. dobry, - 53.000 zl/Prochowice, tel. 
076/85841-58
VWLT31,1976 r., 2000 ccm, benzyna inst. gazowa, nowe opo
ny, po remoncie silnika, stan b. dobry, - 6.500 zł lub zamienię 
na osobowy. Wrocław, tej. 0601/76-64-36 
VW LT 31,1980 r., 48 tys. km, 20Ó0 cćm, benzyna, orzechowy, 
iost. gazowa, kontener o wym. 3.80x2.00x1.90 m, stan b. do
bry, - 9.500 zł lub zamienię. Ostrów Wlkp., tel. 0501/92-95-07 
VW LT 35,1978 r., 2000 ccm, benzyna, żółty, podwójna kabina, 
skrzynia ład. 2.20 m, oplandekowany, • 3.000 zł. Góra. tel. 065/ 
543-34-18
VW LT 35,1990 r., 60 tys. km, 2500 ccm, diesel podwójna kabi
na, 6-osobowy, skrzyniowy, bliźniacze koła, stan idealny - 7.000 
DEM. Legnica, tel. 0603/53-2642 
VW LT 35 BUS. 1997 r., 120 tys. km, 2500 ccm, TDi, zielony, 
blaszak. 3 osoby, ład. 1.51. - 46.000 zł lub zamienię na osobo
wy. Wrodaw, tel. 0608/27-01-38 
O  VW LT 35,1998 r., 70 tys. km, 2500 ccm, T D U ie - 

bieskl, dostawczy, krótki, n isk i, do połowy 
oszklony, wspomaganie, ABS, stan idealny, zwol
niony z podatku, nie używany w kraju, • 42.000 zł 
(faktura VAT).., tel. 065/549-61-84,0609/51-84-55 
03003121

VW LT 35. 1998 r., 90 tys. km, 2500 ccm, TD, biały, maxi, -
55.000 zł. Oława, tel. 071/313-38-80,0601/53-99-68
VW LT 35 MAXI, 1998 r., 2500 ccm, TDi, biały, cały, nieuszk., 
podwyższony, przedłużony, stan idealny, odbiór w Niemczech •
25.000 DEM. Złotoryja, tel. 076/87841-17,0608/74-38-25 
VW LT 40,1996 r., 60 tys. km, 2400 ccm, turbo D skrzyniowy, 
bez wypadku ♦ faktura VAT, - 35.000 zł. Nysa, teł. 077/433 8̂-35, 
0604/14-74-57
VW LT 45 D, 1989 r., 190 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, pod
wyższony, przedłużony, blaszak, izoterma, bliźniacze koła, hak, 
łóżko, silnik wymieniony w 2000 r„ dużo nowych części, na pra
wo jazdy kat. C. ład. 2650 kg, - 15.600 zł. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/07-33-58
VW LT 45,1993 r., 198 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, skrzy
niowy, oplandekowany, wspomaganie, tachometr, możliwość 
dokupienia windy, vat od faktury, stan idealny, - 28.500 zł (moż
liwe raty przez komis). Dzierżoniów, tel. 0604/50-67-17 
VW LT 46 TDI, 1998 r., 55 tys. km, 2500 ccm, biały, blaszak, 
podwyższony, przedłużony, średni, ład. 2,5 L bliźniacze koła, 
tachometrgraf, do sprowadzenia z Niemiec, - 49.000 zł. Legni
ca, tel. 0605/03-39-81
VW LT 55,1995 r., 146 tys. km, 2400 ccm, turbo D. biały, skrzy
nia pod plandeką, winda hydrauliczna, wspomaganie, tacho
metr, zarejestrowany na kat. B, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, kpi. dokumentacja, książka serwisowa, s|an idealny,
• 48.800 zi (możliwe raty przez komis lub leasing). Dzierżoniów, 
tel. 0604/50-67-17
VW TRANSPORTER, 1980 r., 2000 ccm, czerwony, oszklony, 
podłoga aluminiowa, lakier do poprawek, silnik do regulacji, stan 
dobry, • 3.500 zł. Nysa. tel. 0602/29-59-20 
VW TRANSPORTER 245.1980 r.. 1600 ccm, benzyna, zielony, 
w ciągłej eksploatacji, silnik Audi 80, chlodzony-cieczą, 6 osób
♦ ład. 1100 kg, podwójna kabina, stan dobry, - 3.200 zł lub za
mienię na VW Golfa ID. Opole. tel. 0603/97-67-91
VW TRANSPORTER T2,1980 r., 1600 ccm, diesel, żółty, stan 
silnika b. dobry, stan blacharki dobry, • 6.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-08-68,387-06-70
VW TRANSPORTER T2,1980 r.. 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, inst. gazowa, oszklony, 7-osobowy, silnik chłodzony powie
trzem, drugi silnik na części, stan silnika i blacharki dobry, •
5.500 zł. Wołów, tel. 071/389-20-55 po godz.18,0503/5443-35 
VW TRANSPORTER BUS, 1980/81 r., 2000 ccm. diesel, biały, 
stan karoserii b. dobry, silnik do małego remontu, 8-osobowy * 
750 kg, oszklony, po remoncie zawieszenia, podwyższony, •
3.200 zł lub zamienię na osobowy w tej cenie. Rakowice Wiel
kie, gm. Lwówek Śląski, tel. 075/782-57-15,0608/25-37-60 , 
VW TRANSPORTER. 1981 r.. 2000 ccm. żółty, maks. podwyż
szony, z nadstawką plastikową, nowe opony, - 4.900 zł lub za
mienię. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
VW TRANSPORTER, 1981 r.. 1600 ccm, benzyna, niebieski, 
podwójna kabina na 7 osób, zabudowana skrzynia ładunkowa, 
.hak hol., stan dobry, - 3.800 Zł. Wrocław' tel. 0501/78-29-50 
VW TRANSPORTER, 1981 r.. 2000 ccm, benzyna, niebieski, 
skrzynia ład., podwójna kabina, po remoncie, stan dobry, - 6.000 
zł. Gdańsk, tel. 058/302-7042
VW TRANSPORTER, 1981 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
blaszak, podwyższony, zarejestrowany na 3 osoby, webasto, 
dodatkowo fotele tylne, nowe przednie zawieszenie i ukł. ha
mulcowy, po remoncie blacharki w 1998 r., RM, stan b. dobry, -
4.100 zł lub zamienię na osobowy. Legnica, tel. 076/855-28-55, 
0600/34-32-05
VW TRANSPORTER 251,1981 r„ 2000 ccm, boxer, brązowy, 
stan techniczny dobry, blacharki b. dobry, - 4.300 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-25-28,0605/25-35-03 
VW TRANSPORTER T2,1981/93 r., 1600 ccm, diesel, zielony, 
zarejestrowany jako osobowy, 9 miejsc, oszklony, szyby bocz
ne rozsuwane, hak, radio, głośniki, stan dobry, • 7.500 zł lub 
zamienię na VW .ogórek*, może być do remontu + dopłata. 
Żagań, tel. 068/377-02-68,0600/35-73-63 
VW TRANSPORTER T2,1982 r„ 1600 ccm, diesel, wrzosowy, 
przeszklony, 9 osób ♦ 900 kg, stan silnika i blacharki b. dobry,
• 8.500 zł lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/70-67-23 
VW TRANSPORTER T2 BUS, 1982 r., 1600 ccm, diesel, jasno
niebieski, zadbany, oszklony, 8 miejsc - 7.200 zł, lub zamienię 
na osobowy kombi, z silnikiem Diesla albo na gaz w tej samej 
cenie. Chojnów, tel. 076/818-9548
VW TRANSPORTER T2,' 1982 r., 150 tys. km. 1600 ccm. die
sel, niebieski, oszklony, stan dobry, na białych tablicach, • 2.600 
zł. Lubań, tel. 0604/85-99-93
VW TRANSPORTER T2 BUS, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, zie
lony, blaszak, chłodzony cieczą, w ciągłej eksploatacji, • 5.500 
zl. Lubin, tel. 0609/394147
VW TRANSPORTER, 1982 r.. 1600 ccm. benzyna, granatowy, 
blaszak, 3-osobowy, przegroda, radio, zadbany, • 4.300 zł lub 
zamienię na osobowy. Wołów, tel. 071/38948-06 
VW TRANSPORTER, 1983 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
siwy, blaszak, stan b. dobry, - 6.700 zł. Nowa Sól, tel. 068/
356-26-26
VW TRANSPORTER, 19841, 1900 ccm, benzyna, biały, z ba
gażnikiem, osobowo - ciężarowy, - 6.500 zł. Pęgów, gm. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-74-35 
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1984 r.. 8 tys. km, benzyna, 
pomarańczowy, nowy silnik z osprzętem, 9-osobowy, boczny 
wysuwany próg. blacha ocynkowana, ładowność 1000 kg, re
flektory przeciwmgielne, hak, przegląd do 09.2001 r, -12.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/4345-56
VW TRANSPORTER T2,1986 r., 1600 ccm, ciemnozielony, 9 
miejsc, oszklony, zadbany, RO, webasto, hak, -11.900 zł. Lu
bin, tel. 076/749-68-79 po godz. 21 
VW TRANSPORTER, 1986 r., 170 tys. km, 1600 ccm, difisel, 
popielaty, blaszak, stan b. dobry, • 7.700 zł. Nowa Sól, tel. 068/ 
35642-28
VW TRANSPORTER BUS, 1987 r., 84 tys. km, 1600 ccm, turbo

D, kolor wiśniowy, blaszak, hak, oszklony, alarm, 5-biegowy, 
podwójne ogrzewanie, • 12.000 zł łub zamienię na kombi, die
sla, inne propozycje. Legnica, teł. 076/855-23-64 
VW TRANSPORTER,"i 987 r„ 1600 ccm, diesel, biały, oszklo
ny, 6-osobowy, lag. 995 kg, • 10.000 zl. Bartoszówka, gm. Le
śna. tel. 075/78144-59
VW TRANSPORTER, 1987 r., 1600 ccm, TD, biały, 3-osóbowy, 
blaszak, hak, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 071/3384248 
O  VW TRANSPORTER BUS T 3 ,1989 r., 1600 ccm, 

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

VW TRANSPORTER T3,1989 r., 150 tys. km, 1900 ccm, ben
zyna, biały, 8-osobowy, inst. gazowa, silnik Boxer po wymianie, 
stan b. dobry, - 9.500 zL Mieroszów, tel. 074/845-89-83,0601/
57-38-75
VW TRANSPORTER CARAVEŁLE, 1989 r„ 280 tys. km. 1600 
ccm, turbo D, niebieski, 8-osobowy, podnoszony dach, rozkła
dane siedzenia, welurowa tapicerka, podłokietniki, rozsuwane 
okna, bagażnik rowerowy, alarm, stan b. dobry,« 19.500 zł lub 
zamienię na VW Muitivan z dopłatą. Wrocław, tel. 071/322-17-64 
VW TRANSPORTER CARAVELLE BUS. 1990 r., 2100 ccm. 
benzyna, niebieski metalic, wspomaganie, 6-osobowy, stolik, 
obrotowe fotele, webasto, alum. felgi, stan idealny, > 20.000 zł 
(możliwe raty lub zamiana). Prusice, tel. 071/312-5341, 071/ 
312*6341
VW TRANSPORTER T4, 1990/91 r„ 119 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, bordowy, nowe opony, • 27.000 zl. Oława, tel. 071/
313-02-16
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 150 tys. km, 1900 ccm, die
sel, kolor wiśniowy, wspomaganie, obrotomierz, RM Blaupunkt, 
oclony w całości, zadbany, kompletna dokumentacja, -19.800 
zł lub zamienię. Strzegom, tel. 074/855-72-23,0605/04-98-23 
O  VW TRANSPORTER T 4 ,1991 r.. 1900 ccm, die

sel, biały, krótki, do połowy oszklony, 6-osobo- 
wy, tylne drzwi dzielone, nowe opony, -17.800 zł. 
Wrocław, tel. 0604/24-13-73 02025081

VW TRANSPORTER. 1991 r„ 115 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
żółty, blaszak, podwyższony, drzwi boczne rozsuwane, hak, 4 
miejsca, ład. 1200 kg, -12.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
644-91-59,0603/86 5̂5-86
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 220 tys. km, 2400 ccm, die
sel, pomarańczowy, blaszak, szyba w tylnej klapie, sprowadzo
ny w całości, 6-osobowy, 5-biegowy, wspomaganie kierownicy, 
białe kierunkowskazy, nowy akumulator, odcięcie zapłonu, stan 
b. dobry. -22.500 zl. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-98-21,0601/ 
89-27-09
VW TRANSPORTER, 1991 r.. 203 tys. km. 2400 ccm, diesel, 
biały, 9-osobowy, do połowy przeszklony, stan dobry, - 22.500 
zł. Kępno, tel. 062/782-28-86
VW TRANSPORTER T4, CARAVELLE, 1991 r., 1900 ccm, die
sel nowy model, - 27.000 zl. Nowa Sól, tel. 0601/39-82-53 
VW TRANSPORTER T4,1991 r„ 148 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, 8-osobowy, oszklony, I właściciel, wspomaganie kie
rownicy, 5-biegowy, nowy akumulator, beż wypadku, zadbany, 
stan b. dobrym - 26.500 zł. Nysa, tel 077/433-66-57 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 240 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, nowe opony, Mul-T-Lok, alarm, RO, stan b. dobry, •
18.800 zł. Osieczna, tel. 065/535-01-56,0603/57-16-20
VW TRANSPORTER T4, BUS. 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, turkusowy, inst. gazowa, 7-osobowy, stan b. dobry, -
22.900 zł. Wrocław, tel. 387-13-75,0606/77-9247 
VW TRANSPORTER T4,1991 r„ 220 tys. km, 2400 ccm, die
sel, bordowy, stan silnika idealny, 5-osobowy, przegroda, pod
grzewane fotele, po remoncie zawieszenia, wymieniony układ 
wydechowy, możliwe raty przez komis, pilne, -18.000 zl. Wro
cław, tel. 071/342-21-88 po godz. 20,0605/0946-26 
VW TRANSPORTER BUST4,1992 r., 2400 ccm, diesel, turku
sowy, 8-osobowy, b. ładne alum. felgi, orurowany przód, radio, 
b. atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, zadbany, • 30.500 zl. Wro
cław, tel. 071/349-27-83,0601/55-26-69 .
VW TRANSPORTER CARAVELLE, T4. 1992 r., 210 tys. km. 
2400 ccm, diesel, jasnokawowy, wspomaganie kierownicy, hak, 
centralny zamek, alarm, el. reg. światła, 2 x ogrzewanie, reg. 
pasy, alum. felgi, ciemne szyby,-zderzaki w kolorze nadwozia, 
bez wypadku, w kraju od pół roku, 9 miejsc, - 29.000 zł. Legni
ca, teł. 0607/18-10-88
VW TRANSPORTER T4, CARAVELLE, 1992 r„ 149 tys. km, 
2400 ccm, diesel, butelkowy metalic, wspomaganie kierownicy, 
centralny zamek, RO, el. reg. lusterka, alum. felgi, hak, 8 oso
bowy, przedłużony, automatic, w kraju od 2 mies.y, stan b. do
bry. - 31.500 zł. Sobótka, tel. 071/316-22-14,0601/78-23-69 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 180 tys. km. 2400 ccm, die
sel, czerwony, wspomaganie kierownicy, 3-osobowy, blaszak, 
stan techn. b. dobry, • 26.500 zl. Walidrogi, tel. 077/46446-05 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, 
centralny zamek, alarm, 7-osobowy, oszklony, ciemne szyby, 
zadbany, stanb. dobry, • 22.900 zł lub zamienię na tańszy, oso
bowy. Wołów, tel. 071/38948-06 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 195 tys. km. 2500 ccm, ben
zyna, biały, autoałarm, blokada skrzyni biegów, kontener, ciem
ne szyby, automatic, rozkł. siedzenia, inst. gazowa, RO, 9-oso
bowy, - 22.500 zł. Wrocław, tel. 0602/11-90-38 
VW TRANSPORTER T4,1992/93 r., 180 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, przedłużony, oszklony do połowy, drzwi tylne dzie
lone, książka serwisowa, zadbany, kompletna dokumentacja, -
22.800 zł lub zamienię. Strzegom, tel. 074/855-72-23, 0609/ 
4642-65
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1993 r., 220 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, przedłużony, oszklony, wspomaganie, webastó, 
radio, hak, alarm, bez wypadku, zarejestrowany jako uniwer
salny, 9 osób lub 1155, kg, - 29.000 zL Kłodzko, tel. 074/ 
868-77-22,0604/61-86-35
VW TRANSPORTER MULTWAN HV, 1993 r.,130 tys. km, 2400 
ccm, diesel, biały, wersja Westfalia, podnoszony dach, 6 miejsc 
do spania, lodówka, stolik, webasto, umywalka, kpi. nowych 
opon zimowych, 2 akumulatory, obrotowe fotele i inne dodatki, 
• 39.000 z ł , oglądać w Kłodzku, kontakt. Niemcy, tel. 0049/
17-06464845
VW TRANSPORTER T4,1993 r„ 230 tys. km̂ 1900 ccm, turbo 
D, niebieski metalic, zarejestrowany jako uniwersalny, 8-oso
bowy, przeszklony, oryg. nak, immobilizer, RO. wspomaganie, 
stan dobry, możliwość wystawienia faktury VAT, - 27.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-2449 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 130 tys. km. 2000 ccm. ben
zyna, niebieski, CARAVELLE. kompletna dokumentacja, nowe 
opony, 5̂ osobowy, częściowo oszklony, niski, zadbany, • 22.000 
zl lub zamienię na osobowy, diesel. Oława, tel. 071/31343-82 
dom, 0602/89-21-99
VW TRANSPORTER T4,1993 r„ 195 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, wspomaganie, przyciemniane szyby, częściowo prze
szklony, -.24.500 zł.. Ostrów Wielkopolski, tel. 0606/70-53-56 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 2400 ccm. diesel, biały, długi, 
oszklony. 9-osobowy, 5-biegowy, wspomaganie, atrakc. wygląd, 
bez wypadku, garażowany, I właściciel, radio, serwisowany, 
sprowadzony w. całości, udokumentowane pochodzenie, stan 
techn. b. dobry, - 22.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/ 
431-73-19.0602/22-73-24
VW TRANSPORTER T4. 1993/94 r., 170 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, podwójna kabina, ład. 900 kg, wspomaganie, RM, 
hak, kompletna dokumentacja, • 23.800 zł. Góra, tel. 065/ 
54349-67.0601/05-81-90
VW TRANSPORTER T4 BUS. 1993/94 r.. 1900 ccm, diesel, biały, 
oszklony, 8-osobowy, wspomaganie kierownicy, centralny za
mek z pilotem, alarm, klimatyzacja, podwójne ogrzewanie, nowe 
opony i akumulator, stan dobry, • 30.000 zł. Oleśnica, tel. 071/ 
398-23-55,0600/17-99-53
VW TRANSPORTER MULTWAN T4 BUS. 1994 r.. 148 tys. km, 
2400 ccm, diesel, zielony metalic, RO, 5-biegowy, blaszak, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. reg. lusterka, alarm, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, sprowadzony z Niemiec, nie eks
ploatowany w kraju, rozkł. kanapa, lodówka, 6-osobowy, stolik, 
halogeny, bagażnik na rower + czarne folie. • 45.000 zl. Lubań, 
tel. 075/72244-02.075/722-1944 (zdjęcia do tej ęferty można 
zobaczyć W internecie pod numerem • AG0204 www.autogiel- 
da.com.pl)
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE. 1994 r„ 191 tys. km, 2600 
ccm, benzyna ♦ gaz, biały, 9-osobowy, przedłużony, syncro, 
ABS. - 30.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0602/15-21-04 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00508 
www.autogielda.com.pl)
VW TRANSPORTER T4.1994 r., 153 tys. km. 1900 ccm, TDi, 
czerwony, Multivan, el. reguł, reflektory, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, alum. felgi, rozkładana kanapa, stolik, lodówka, ciemne 
szyby, podwójne ogrzewanie, wspomaganie, centralny zamek,
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PIERŚCIENIE TŁOKOWE
DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH 

i CIĘŻAROWYCH duży wybór
Wrocław, ul. Słow iańska 8. tel. 322-17-22

alarm + pilot, atrakc. wygląd, - 38.000 zł. Strzeszów, gm. Wisz
nia Mała, tel. 071012-82-90,071/312-82-86 
O  VW TRANSPORTER T4,1994 r„ 103 tys. km, 1900 

ccm, turbo D, biały, Multivan Allstar, el. otw. szy* 
by, el. reg. lusterka, centralny zamek, alarm, ser* 
wo, podłokietnik!, alum. felgi, stolik, hak, zadba
ny, 7-osobowy,«40.000 zł lub zamienię na inny, 
do 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/311*32*43, 071/ 
311*32*56 po godz. 20 02025021

VW TRANSPORTER, 1994 r., 120 tys. km. 2400 ccm, diesel, 
kolor stalowy, 6-osobowy, stan b. dobry, • 24.500 zł. Czarny Bór, 
tel. 074/845-08-65
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 135 tys. km, 2400 ccm, die
sel, granatowy, blaszak, krótki, 3-osobowy, przegroda celna, 
tylna szyba ogrzewana z wycieraczką, RO Alpina, sprowadzo
ny w całości, bez wypadku, stan b. dobry, I właściciel, • 28.500 
zł. Świdnica, tel. 074/851-34-56,0606/62-34-20 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 188 tys. km. 1900 ccm, die
sel, biały, 8-osobowy, welurowa tapiSerka, kpi. dokumentacja, 
stan idealny, • 31.500 zl. Bystrzyca Kłodzka, (el. 0605/60-72-60 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 130 tys. km, 1900 ccm, czer
wony, hak, alarm, hak, 6 osób * 1000 kg, stan b. dobry, - 23.000 
zł. Legnica, tel. 076/862-13-17,0606/87-86-30 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 156 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, blaszak, ład. 980 kg, wspomaganie kierownicy, 5-bie
gowy, 2-osobowy, zarejestrowany, stan b. dobry, - 31.200 zł. 
Opole, lei. 077/464-62-07
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 101 tys. km, 2400 ccnv die
sel, biały, I właściciel, wspomaganie, oszklony, 6-osobowy, zde
rzaki w kolorze nadwozia, • 29.500 zl. Syców, teł. 062/785-36-81, 
0603/92-75-63
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, 1996 r., 220 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
morska zieleń. Chocianów, tel. 0600/17-01-74 
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1996 r., 78 tys. km. 1900 
ccm, turbo O, zielony metalic, T4, 2 poduszki pow., ABS, cen
tralny zamek, el. reg. lusterka, wspomaganie, radio, immobili
zer. ogrzewanie tylne. - 44.000 zł. Legnica, tel. 076/856-35-11 
O  VW TRANSPORTER T4,1996 r., 130 tys. km, 2400 

ccm, diesel, biały, wspomaganie, 3 osoby, stan 
techn. b. dobry, nie używany w kraju, * 32.000 zł 
(faktura VAT).., tel. 065/549*61*84,0609/51-84-55 
03003161

VW TRANSPORTER T4,1996 r., 158 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, bez wypadku, RM, przedłużony, tylne drzwi wahadło
we, wspomaganie, zadbany, z kpi. dokumentacją stan b. do
bry, • 29.900 zl lub zamienię, (możl. wyst. fakt. VAT). Kępno, tel. 
062/581-04-18,0606/34-66-37
VW TRANSPORTER T5 MULTIWAN, 1996 r., 98 tys. km. 2500 
ccm, TOI, czamy, nowy przód,-ABS, wspomaganie, centralny 
zamek, klimatronik. podgrzewane siedzenia, el. otw. szyby, bla
szak, rozkładany stolik i lożko, firanki na wszystkich szybach, 
alum. felgi 16" (płaska gwiazda), - 68.000 zł. Legnica, tel. 0608/ 
62-83-65
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 1900 ccm. turbo D. granato
wy, książka serwisowa, blaszak, maksymalnie długi, zadbany. •
34.000 zł. Legnica, tel. 076/862-93-62. 076/721-76-07, 0601/
84-81-14
VW TRANSPORTER T4 BUS. 1996 r.. 2400 ccm. diesel, biały, 
oszklony, 9-osobowy, zadbany, - 33.000 zł. Legnica, tel. 0761 
862-93-62.076/721-76-07,0601/84-81-14 
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 110 tys. km. 2400 ccm. die
sel, biały, wspomaganie kierownicy, hak, drzwi otwierane na 
boki, • 34.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/353-35-71, 
0603/86-11-66
VW TRANSPORTER T5 CARAVELLE, 1996/97 r„ 150 tys. km. 
2500 ccm, turbo D, zielony, 9-osobowy, nawiewy w dachu, szy
by rozsuwane, webasto, tempomat, RM, zadbany • 55.000 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-4940,0607/30-30-53 
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 1996/97 r., 159 tys. km, 
2400 cćto, diesel, granatowy metalic, bus, 7-osobowy, ład. 11, 
ABS, welur, podłokietniki, 3 blokady, centralny zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, blaszak, RO i CD, wzmacniacz, udoku
mentowane pochodzenie, • 47.900 zł. Wrocław, tel. 071/
788-79-19,0603/37-81-03
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 80 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, blaszak, poduszka pow., wspomaganie, bez wypadku, 
do sprowadzenia z Niemiec • 14.700 DEM + do ok. 6.000 zł, na 
gotowo • 33.000 zł. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
O  VW TRANSPORTER T4,1997 r., 134 tys. km, 2400 

ccm, d iese l, biały, oszklony, sprowadzony 
05.2000 r. w całości, bez wypadku, 8-osobowy, 
pełna dokumentacja, zarejestrowany jako ciężą* 
rowo*uniwersalny, * 34.000 zł ♦ VAT lub zamienię 
na osobowy. Legnica, tel. 076/887*83*51, 0601/ 
76-94-19 84016801

VW TRANSPORTER, 1997 r., 2400 ccm, diesel, biały,.mało 
eksploatowany, komora grodziowa, hak, w kraju od 2 lat, wspo
maganie, - 27.000 zl + VAT. Bolesławiec, tel. 0602/10-65-16 
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 2500 ccm, turbo D nowy sil
nik, do połowy oszklony, - 41.000 zł. Jawor, tel. 076/870-54-88 
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 1900 ccm, turbo D, biały, izo
terma z agregatem, - 37.500 zł. Krzepielów, tel. 068/356-64-42 
VW TRANSPORTER T4,1997 r.. 120 tys. km. 2500 ccm, TDi 
102 KM, 3-osobowy ♦ 1 1. stan idealny, • 48.000 zł. Opole, tel. 
077/437-63-38
VW TRANSPORTER T4 BUS. 1997 r., 150 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, blaszak, 3 siedzenia z przodu, wspomaganie kier., 
RO, bez wypadku, zadbany, - 34.500 zł. Trzebnica, tel. 071/ 
387-13-51
VW TRANSPORTER T4,1997;., 150 tys. km, 2400 ccm. die
sel, biały, przedłużony, 6 miejsc, wspomaganie, alarm, • 36.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/666-37-27 
VW TRANSPORTER, 1997 r., 215 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, blaszak, zarejestrowany na 3 osoby + 850 kg, kupiony w 
salonie, stan techn. b. dobry, - 25.900 zl + VAT. Wrocław, tel. 
071/373-74-27.0601/57-76-68
VW TRANSPORTER T4,1997 r.. 98 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
biały, 3 osoby i skrzynia, niski, długi, nadaje się na pomoc dro- . 
gową - 22.000 zl. Wrocław, tel. 0502/26-27-37 
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1997 r., 1900 ccm, turbo D 
2 szyberdachy, serwo, centralny zamek, alarm, RO, solik, ka
napa rozkładana, spoiler dachowy ♦ światło stopu, bez wypad
ku, 8-osobowy, immobilizer, - 48.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/
383-52-42 po godz. 21
VW TRANSPORTER T4, 1997/98x, 140 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, biały, oszklony, 9 miejsc, wspomaganie kierownicy, podusz
ka powietrzna, książka serwisowa, bez wypadku, I właściciel, 
radio, - 41.500 zl lub zamienię na osobowy diesel. Lubin, tel. 
076/846-73-75,0605/82-74-86
VW TRANSPORTER T4,1998 r., 110 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, 9-osobowy, bez wypadku, w kraju od tygodnia, podusz
ka pow., wspomaganie, radio, stan b. dobry, • 47.000 zl. Jasień, 
tel. 068/371-00-96
VW TRANSPORTER T4,1998 r., 40 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, blaszak, wspomaganie, radio, książka serwiso
wa, do sprowadzenia z Niemiec -16.800 DEM + cło 6.000 zł lub 
na gotowo • 36.000 zl. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
VW TRANSPORTER T-4,1998/99r„ 35 tys. km, 1900 ccm, TD, 
biały, długi blaszak, kilka tygodni w kraju, książka serwisowa, 
stan bardzo dobry, możliwa faktura, zwolniony z opłaty skarbo
wej, - 39.000 zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14, Niemcy, 0049/ 
160-99-55-01-00
ZIŁ 130,1981 r., 18 tys. km, 6000 ccm, niebieski, skrzyniowy, 
długi, opony 900 x 20 mało używane, nowy akumulator, stan b. 
dobry, - 6.600 zł lub zamienię na osobowy. Gościce, tel. 077/ 
431-76-64,0604/55-08-56
ŻUK A-13,1974 r. stan dobry - 650 zl. Rogów, gm. Sobótka, tel. 
071/390-40-42,390-40-63
ŻUK A-09,1976 r., 50 tys. km, 2200 ccm, diesel, zielony, skrzy
niowy, bez plandeki, solidna szeroka skrzynia z wywrotem, za
montowany silnik benzynowy, -1.050 zl lub zamienię, w tej ce
nie. Wałbrzych, tel. 074/665-74-67 po godz. 18 
ŻUKA, 1976 r„ 84 tys. km, 1976 ccm, pomarańczowy, sprawny, 
stan dobry, • 1.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/848-82-09 
ŻUK A-11B, 1979 r. nowa skrzynia, plandeka, w ciągłej eksplo
atacji, dużo części, -1.000 zł. Głogów, tel. 076/833-28-73 
ŻUK A-11B, 1980 r., 75 tys. km, 2120 ccm, diesel, kolor piasko
wy, stan techn. dobry, skrzyniowy, przegląd do 04-2002 r., ogu

mienie radialne{ małe zużycie paliwa (91/100 km), • 1.150 zł.., 
woj. opojpkie, tef. 0604/79*23-10 
ŻUK A-11B, 1980 r„ 2000 ccm, benzyna, zielony, po remoncie 
kapitalnym, nowe koła, plandeka i inne, stan b. dobry, -1.300 
zl. Uniejowice, tel. 0600/23-06-28, woj. legnickie 
ŻUK A-06B, 1982 r., 2120 ccm, zielony, dużo nowych części, 
stan dobry, blaszak, przegląd do 05.2002 r, • 1.500 zf. Siekier
czyn, tel. 075/724-80-34,0602/57-00-03 
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-07, 1984 r., 2100 ccm, benzyna, szary, stan dobry, po 
remoncie kapitalnym, - 2.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-18-74 
ŻUK A-11B, 1985 r., 98 tys. km, 2120 ccm, benzyna + gaz, nie
bieski, oplandekowany, duża skrzynia ładunkowa, przegląd do
10.2001 r., stan dobry, • 2.400 zl lub zamienię na Fiata 125p. 
Szczawno Zdrój, tel. 074/843-85-84 
ŻUK A-11B, 1986 r., benzyna, popielaty, stan dobry, skrzynio
wy, oplandekowany, zarejestrowany + OC aktualne, • 2.600 zl 
lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza albo inne propozycje. 
Kuchary, tel. 071/302-73-97
ŻUK A-13,1986 r. izoterma, po lakierowaniu, stan dobry, • 1.600 
zł. Wrocław, tel. 071/348-09-67 
ŻUK A-11B, 1986 r., 40 tys. km, benzyna ♦ gaz, szary, oryg. 
kontener, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 2.100 zł lub za
mienię na osobowy, z inst. gazową możliwa dopłata. Wrocław, 
tel. 327-79-01
ŻUK A-11B, 1986 r., 70 tys. km, 2100 ccm, szary, skrzyniowy, 
drewniane burty, RO, bez plandeki + drugi, sprawny, • 2.400 zł 
lub zamienię na Fiata 126p.., tel. 0601/87-33-30 
ŻUK A-13B, 1986 r., 2120 ccm, szary; po remoncie i po malo
waniu, stan dobry, kontener, izoterma, ocieplony ♦ dużo części, 
- 2.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-91-48,0601/71-65-80 
ŻUK, 1986/94 r., 2100 ccm, szary, izoterma, po remoncie kapi
talnym silnika, zawieszenia przedniego, po regenracji, inst. ga
zowa Lovato, stan b. dobry, zadbany, - 3.000 zl. Świdnica, tel. 
0607/43-34-62
ŻUK A-11B, 1987 r., 38 tys. km, 2120 ccm, szary, skrzyniowy, 
plandeka, inst. gazowa Lovato, stan silnika, blacharki, opon, 
hamulców, skrzyni ład. b. dobry, aktualny przegląd i OC, • 2.900 
zł. Świdnica, tel. 074/853-66-08, 0604/73-89-11 
ŻUK A-06B, 1988 r., 32 tys. km, 2100 ccm, zielony, blaszak, 
zadbany, po remoncie silnika, pó remoncie blacharki w 99 r., 
mało eksploatowany, stan techn. b. dobry, -2.100 zł. Wrocław, 
tel. 0603/68-75-15
ŻUK A-11B, 1989 r„ 30 tys. km,-2120 ccm, niebieski, skrzynio
wy, nowa plandeka, inst. gazowa 65 L BRC 2-letnia, po remon
cie silnika I szlif, szybki most tylny, kabina po remoncie bla
charki, gotowy do pracy, aktualny przegląd i OC, • 3.600 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-66-08, 0604/73-89-11 
ŻUK A-07,1990 r., 2100 ccm, benzyna, pomarańczowy, - 2.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0601/98-33-75 
ŻUK, 1990 r. izoterma, stan dobry, • 2.300 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-98-66
ŻUK A-13B, 1990 r., 2120 ccm, benzyna * gaz, zielony, izoter
ma, do przewozu pieczywa, drobiu, art. przemysłowych, gaz od 
1998 r„ przegląd do 03.2002 r, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
785-77-18 po godz. 16
ŻUK, 1991 r., 27 tys. km, 2120 ccm, benzyna, turkusowy, bla
szak. stan techn. b. dobry, po wymianie silnika, dużo nowych 
części, przegląd do 05.2002 r, • 2.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
665-45-72,0603/42-84-78
ŻUK A-06B, 1991 r., 96 tys. km blaszak, • 2.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/322-14-91 dog. 14
ŻUK, 1993 r. izoterma .Iglocara", inst. gazowa, - 6.500 zl. Wro
cław, tel. 071/354-20-58,0503/30-42-31 
ŻUK MIKROBUS. 1993 r.. - 4.000 zł. Wrodaw. tel. 0603/44-38-93 
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
ŻUKA-111D, 1995 r., 90 tys. km, czerwono-niebieski, plandeka 
niebieska, • 7.000 zl. Rębiszów, gm. Mirsk, tel. 071/783-95-13

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 (holowanie 
aut osobowych i dostawczych), tel. 0601/78-82-84 
• całodobowo 81011571 

ALFA ROME0 145,146: elementy blacharki, lampy, zderzaki. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
ALFA ROME0 145,146,147: komputer centralny, moduł cen
tralnego zamka, komputer Code System, nowe. Wrodaw, tel. 
071/336-23-51,0603/91-54-12
ALFA ROMEO 145, 146, 156, 166. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51,314-38-54
ALFA ROME0 145,146,75: lampy, skrzynie biegów. Wrocław, 
tel. 0501/71-58-51
ALFA ROME0 146,156,166 : różne części blacharskie i me
chaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
ALFA ROME0155: elementy blacharki, lampy. Siechnice, tel.
071-/311 -54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
ALFA ROME0 155,164,.33: komputery BOSCH 0261200536, 
0265100034, MAG MDRTAW 8F68, gwarancja sprawnośd. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
ALFA ROMEO 155, 164 : silniki, skrzynie biegów, zderzaki, 
części silnika 2.0E. Wrocław, tel. 0501/71-58-51 
ALFA ROME0156: elementy blacharki, lampy, zderzaki, kon
sola. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
O  ALFA ROM E0156,1998/01 r.: dach do limuzyny 

i kombi, ćwiartki przednie, klapa tylna, zderzak 
tylny, lampy tylne, poduszki pow. (4 szt.), tapi
cerka, silnik, amortyzatory, zwrotnice, półosie, 
wahacze, plastiki, nagrzewnica. Świdnica, tel. 
0604/82-66*90,0607/64*52*82 87024591

ALFA ROME0 156,1999 r.: drzwi kpi., próg lewy i prawy, dach, 
plastiki, siedzenia z poduszkami pow., zawieszenia, felgi alu
miniowe (2 szt.), błotnik tylny, skrzynia biegów, półosie itp. Wro
cław, tel. 0602/80-01-02
ALFA ROME0164 : elementy blacharki, lampy, zderzaki, za
wieszenie, chłodnica, atrapa i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-1 7ł 0608/41-76-04
ALFA ROME0 164,1993 r., 2500 ccm: chłodnica, osprzęt sil
nika, maska silnika, koła, szyby, felgi, lampy, karoseria, błotni
ki, zderzaki, fotele i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
ALFA ROME0166: maska silnika, błotniki, zderzak, reflektory. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
ALFA ROME0166,1998 r, 2000 ccm, benzyna: elem. zawie
szenia, drzwi, maska, zderzaki, siedzenia i inne. Wrodaw, tel. 
0608/17-96-55
ALFA ROMEO 33 : elementy blacharki, lampy. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
ALFA ROMEO 33 : elementy blacharki, zawieszenia, lampy, 
przekładnie, instalacja el. oraz inne. Wrocław, tel. 0501/71-58-51 
ALFA ROMEO 33,1981/90 r.: różne części. Dzierżoniów, tel. 
0607/61-55-63
ALFA ROMEO 33,1991 r.: maska, lewy błotnik, lewe drzwi. 
Gubin, tel. 0603/80-16-62
ALFA ROMEO 33, 1994 r., 82 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk : silnik, stan b. dobry, gwarancja, 1.000 + 400 zl (do), 
skrzynia biegów (5) - 700 zł, półosie, rozrusznik, McPhersony,

klimatyzacja, ABS, drzwi, szyby i inne. Wałbrzych, tel. 0603/ 
53-31-20
ALFA ROMEO SPIDER GTV : reflektory, zderzak, halogeny. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
ALFA ROMEO SPRINT, 1988 r., 1700 ccm, benzyna : silnik
2-gażnikowy odony, skrzynia biegów (5). Zielona Góra, tel. 0605/ 
724)1-95
ARO : most tylny, nowy. Jawor, tel. 076/870-65-50, 0606/
19-10-59
ARO, 1987 r.: zawieszenie przednie z mostem - 250 zł, skrzy
nia biegów z przekaźnikami • 300 zł, most tylny z resorami • 
250 zl, silnik, po remoncie kapitalnym, kompletny • 500 zl, szy
by, układ kierowniczy, koła, chłodnica i inne. Namysłów, tel. 077/ 
410-49-10,0602/43-09-41
ARO 243 W: części blacharskie, zawieszenia, wały napędowe, 
nowe, silnik po remoncie * skrzynia biegów i inne. Międzylesie, 
tel. 0603/33-94-97
ARO 243,1987 r., 3119 ccm, diesel: przedni napęd, skrzynia 
biegów, resory, panewki, zegary czujników, tłumik z siatką ko
szyczki I napędu, silnik wyderaczek, koła 235 x 70 x 16,4 szt., 
sprężyny. Wałbrzych, tel. 074/844-97-83 
AUDI, 1800 ccm, benzyna: instalacja gazowa z silnikiem kpi, -
1.100 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-42-42 
AUDI: skrzynia 5-biegowa. Kalisz, tel. 062/761-73-99, 0607/
71-84-01
AUDI, 2200 ccm: skrzynia biegów. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
AUDI: oś tylna, fi bębna ham. 27 cm, • 250 zł. Kłodzko, ul. 
Okrzei 26/11/20, po godz. 16
AUDI, 1600 ccm, diesel: silnik. Osiecznica, tel. 075/731-23-76 
AUDI: chłodnica do klimatyzacji typu AW-4. Wałbrzych, tel. 074/
841-48-38
AUDI, 1800 ccm, benzyna: silnik, gażnik, inst. gazowa poj. 70 
I. Wierzbowa, tel. 076/817-30-38 po godz. 16 
AUDI: aparaty zapłonowe, moduły, gaźniki, podzespoły. Wro
daw. tel. 071/311-23-10.0603/75-17-15 
AUDI, 1600 ccm, turbo D : pompa wtryskowa, gwarancja. Wro
cław, tel. 0503/99-07-05
AUDI, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik. Bytom Odrzański, teł. 
068/388-48-01
AUDI, 1995/99 r.: turbosprężarka, nowa, gwarancja, • 1.500 zł. 
Wrodaw, tel. 0503/994)7-05
AUD1100 CC, 2000 ccm, benzyna: silnik 5-cylindrowy, gażnik. 
Duszniki Zdrój, tel. 0604/63-36-35 
AUD1100 C4, 2300 ccm, benzyna : osprzęt silnika, skrzynia 
biegów Ouatro, wal, most, zawieszenia, wnętrze, szyby, obla- 
chowanie, układ wydechowy i kierowniczy, instalacja, pompy i 
inne. Głogów, tel. 0604/86-49-93 
AUD1100: licznik. Kłodzko, tel. 074/817-13-09,0607/55-11-06 
AUD1100 C4: dach z elektr. szyberdachem, ćwiartka tylna pra
wa, drzwi lewe, oś tylna, ćwiartka przednia lewa. Legnica, tel. 
0603/17-23-95
AUD1100 C4: skrzynia biegów, silniki (różnego rodzaju), dach, 
tapicerki, komputery, zawieszenia, ABS, plastiki, elementy kli
matyzacji. Oleśnica, tel. 0605/11-26-18 
AUD1100 C4, 2400 ccm, diesel: poduszki silnika, półoś, tapi
cerka drzwi (kolor granatowy). Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
AUD1100: głowica, komputer BOSCH 0265100037. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
AUD1100, 2400 ccm, diesel: głowica, • 500 zl. Wrodaw, tel. 
0602/17-27-14
AUD1100, 2000 ccm : głowica, • 500 zł. Wrocław, tel. 0602/
17-27-14
AUD1100, 2500 ccm, TDI: głowica, gwarancja szczelnośd, •
1.200 zł. Wrodaw. tel. 0602/17-27-14 
AUD1100 C4: skrzynia biegów, ukł. wydechowy, ćwiartki, drzwi, 
oś tylna, szyberdach. Wrodaw, tel. 0601/79-08-31 
AUD1100 C4,2000 ccm: belka pod sinik, głowica, tłoki, korbo- 
wody, pompa ABS, skrzynia biegów, belka tylna zawieszenia, 
stabilizator tylny, sprzęgło,*lrozrusznik, silnik wyderaczek. Wro
daw, tel. 0501/81-36-18
AUD1100 OUATTRO, 2200 ccm, turbo : elementy blacharki, 
części mechaniczne, silnik, skrzynia biegów. Zielona Góra, tel. 
0607/70-70-38
AUD1 100, 1980 r., 2000 ccm, benzyna : wszystkie częśd z 
demontażu. Wrodaw, tel. 0601/71-69-78 
AUD1100,1981 r., 1800 ccm: drzwi, błotniki, lampy, silnik, skrzy
nia biegów (5) i inne. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 0602/
43-09-41

'AUD1100,1982 r.: maska przednia. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
AUD1100,1982 r.. 2000 ccm, diesel: wszystkie częśd, alum. 
felgi. Budzów, tel. 0602/52-62-59, woj. wałbrzyskie 
AUD1100,1982 r., 2000 ccm, diesel: rozrusznik, głowica. Strze
lin, tel. 0605/92-76-48 .
AUD1100,1982 r..: różne części. Wrodaw, tel. 0604/68-50-81 
AUD1100,1984 (., 170 tys. km, 2000 ccm, diesel .cygaro": sil
nik ♦ odprawa celna, stan b. dobry, - 2.600 zł. Modła, tel. 076/ 
817-22-19,0602/884)8-99
AUD1100,1984 r., 2100 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), roz
rusznik, półosie, McPhersony przednie i tylne, wspomaganie 
kier. kpi., tarcze ham. przednie, pompa ham., dociski ham. przed
nie, felgi aluminiowe 14* (komplet)! klapa tylna, drzwi przednie 
prawe i lewe, drzwi tylne lewe, błotnik lewy przedni, zestaw 
wskaźników, linka szybkościomierza. Wrocław, teł. 0604/
68-71-95
AUD1100 OUATTRO, 1984 r., 2100 ccm, benzyna, wtrysk: sil
nik, skrzynia biegów (5). Strzelin, tel. 071/392-21-85 
AUD1100,1985 r.: silnik (2.0,2.2), chłodnica, lampy, koła, drzwi, 
szyby, zawieszenie, fotele, wal. most tylny, maska silnika i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-58
AUD1100,1987 r., 1800 ccm, wtrysk : drzwi, maska, błotniki, 
światła, klapa, fotele, szyby, wzmocnienie przednie, dach, prze
kładnia kierownicza, kierownica, klamki, stacyjka, rozruch, fo
tele, nagrzewnica, chłodnica, oś tylna, sprężyny, amortyzatory. 
Dzierżoniów, tel. 0503/09-95-45 
AUD1100,1988 r.: drzwi kpi., stan b. dobry. Wrodaw, tel. 0501/
81-36-18
AUD1100,1989 r.: błotniki tylne, pokrywa bagażnika, tapicer
ka, amortyzatory tylne, serwo i inne. Bolesławiec, tel. 075/ 
732-10-37
AUD1100,1989 r.: kierunkowskaz prawy, klosz reflektora, lam
py tylne, reflektory przednie, rura filtra powietrza, listwa nad 
drzwiami, pasek rozrządu, stabilizator przedni, podstawa tabli
cy rejestracyjnej. Wrodaw, tel. 784-59-15 
AUD1100.1990 r.: podsufitka, konsola, licznik na 7 zegarów 
(280 km/h), tapicerka, drzwi, el. podnośniki szyb, poduszki sil
nika, 2400 ccm, diesel, McPherson, pokrywa bagażnika, słupki 
środkowe, próg. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 i 
AUD1100,1990 r.: drzwi lewe przednie • 200 zl, grill -120 zl, 
kierunkowskaz lewy - 80 zł, lampa wewn. lewa rprawa • 120 zł 
(cygaro). Wrodaw, tel. 071/3.37-19-17,0605/66-11-92 
AUD1100,1991 r.,: maska silnika. Zgorzelec, tel. 0502/11-89-34 
AUD1100 C4,1992 r„ 80 tys. km, 2400 ccm, diesel: silnik kom
pletny, skrzynia biegów (5), rozrusznik, elementy blacharki. 
Gromadka, tel. 0600/35-98-92,0604/78-33-32, woj. legnickie 
AUD1100,1992 r.: McPherson prawy z piastą Jelenia Góra, 
tel. 0604/39-50-43
AUD1100 C4, KOMBI. AVANT, 1992 r.: drzwi z szybami, tapi
cerka z drewnianymi dodatkami, skrzynia biegów, filtr powie
trza, podłużnica lewa, dach, drążek, kierowniczy, podszybie, 
elem. plastikowe, lotka bagażnika, roleta tylna do Audi B4. Le
gnica, tel. 0603/40-64-09
AUD1100,1993 r.: przednia lampa prawa i lewa, tylne lampy z 
pasem szklanym na tylną klapę, czarne. Prudnik, tel. 077/ 
437-61-30
AUD1100 C4,1993 r.: lampa narożna lewa tylna, refl. prawy 
bez uchwytów górnych - 280 zł, kolumny tylne, piasty tylne, kie
runkowskaz żółty prawy. Wrocław, tel. 071/337-19-17, 0605/ 
66-11-92
AUD1100 C4,1993 r., 2500 ccm, TDI: osprzęt silnika i częśd 
silnika, konsola, zawieszenie, szyba tylna. Bolesławiec, tel. 
0603/21-58-29
AUD1100 C4 SEDAN, KOMBI, 1993 r., 2800 ccm, V6 : dach,

T U R B O S P R Ę Ż A R K I

i Firnja Usługowo-Handlowa "Julita" oferuje turbiny do wszystkich rodzajów pojazdow. I  
Możliwość regeneracji, zamiany i wysyłki. Wrocław, ul. B. Krzywoustego 70/100 I  
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Borowa 49, k. Oleśnicy [sobota: Giełda Lubinl 
tel. 071/314-81-86, kom. 0-603 233 578

ćwiartki tylne, drzwi, lusterka, szyby, klimatyzacja, lampy, osprzęt 
silnika, wentylator, filtr powietrza, cały środek, konsola, plasti
ki, półosie, ukl. wydechowy, wzmocnienie. Legnica, tel. 0603/
80-26-88
AUD1100 C4,1993 r., 2000 ccm: wahacz lewy, komputer. Lu
bin, tel. 0609/41-30-38
AUD1100 C4, 1993 r .: drzwi tylne, prawe i lewe, kompletne 
(elektryczne) • 200 zł/szt. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
AUD1100 C4, AVANT, 1993 r .: lampa tylna prawa, na klapę. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
AUD1100 C4, OUATTRO, 1993 r., 2800 ccm, V6 : drzwi lewe, 
felgi aluminiowe, zderzak tylny, klimatyzacja, pompa wspoma
gania, pompa centralnego zamka, belka pod chłodnicę, półosie, 
McPhersony, zawieszenie tylne, belka pod silnik, podłużnice, 
chłodnica i inne. Złotoryja, tel. 0602/69-16-37 
AUD1100 C4,1994 r.: reflektory przednie kompł., maska przed
nia, McPhersony, błotniki przednie, szyba przednia, klimatyza
cja kompl. i inne. Żagań, teł. 068/360-43-66 po godz. 18,0602/
82-36-51
AUD1100 C4: dach z szyberdachem, ćwiartka tylna prawa, drzwi 
lewe, oś tylna. Legnica, tel. 0603/17-23-95 
AUD1100 C4: częśd blacharki, mechaniczne, lampy, felgi alu
miniowe, poduszki pow., deski, filtry, szyby, listwy, chłodnice, 
pompy, skrzynie, klimatyzacje, lusterka, wydechy i inne. Ole-- 
śnica, tel. 0602/15-35-30
AUD1100 C4 : poduszki pow. (kierowcy, boczne, pasażera), 
sensory, pasy pirotechniczne, zaślepki, taśmy, możliwość mon
tażu. Oleśnica, teł. 0602/15-35-30 
AUD1100 C4, A6,1996 r.: konsda, wykończenia w drewnie, 
pompa klimatyzacji. Bielawa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16 
AUDI 200 OUATTRO. 2300 ccm, 20V : szyba tylna, kolumny 
McPhersona, zaciski ham., wykładzina bagażnika, osłona koła 
zapasowego, podszybia plastikowe, tylna wahacze, tylne czuj
niki ABS. Lwówek śląski, tel. 0603/74-73-17 
AUDI 200.1980 r..: różne częśd. Wrocław, tel. 0603/499-284 
AUDI 200,1982 r., 2100 ccm, wtrysk: części używane. Twardo
góra, teł. 0601/30-33-89
AUDI 200,1983 r., 2000 ccm, benzyna: chłodnica, lampy, drzwi, 
szyby, most tylny, wał, osprzęt silnika, fotele, felgi, zawiesze
nie, rama, maska silnika i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-5fr 
AUDI 80 : pompa paliwowa zbiornika, - 350 zł. Bierutów, tel. 
0609/48-26-74
AUDI 80 B3, B4,1900 ccm. TDi, 90 KM: silnik, z kpi. dokumen
tacją możliwość montażu lub przeróbki z benzynowego. Go
styń, tel. 0603/49-88-32
AUDI 80 B3. 1800 ccm, benzyna : drzwi z szybami, ćwiartki 
przednie, dach, słupek boczny, silnik (1.8 E). Jawor, tel. 0607/
41-62-53
AUDI 80 B3,18 tys. km, 1800 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów 151, monowtrysk. oclone. Jelenia Góra, tel. 075/ 
752-23-16
AUDI 80 OUATTRO: tył karoserii, w całości lub na części. Jele
nia Góra, tel. 075/764-44-70,0601/56-78-57 
AUDI 80 B3, B4: simeringi, gałka lewarka zmiany biegów. Le
gnica. tel. 076/8554)9-92.0608/85-60-05 
AUDI 80: chłodnica. Lubań, tel. 075/721-72-12 
AUDI 80 B5, COUPE: skrzynia biegów, silniki (różnego rodza
ju), dach, tapicerki, komputery, zawieszenia, ABS, plastiki, ele
menty klimatyzacji. Oleśnica, tel. 0605/11-26-18 
AUDI 80 B4 : części blacharki, mechaniczne, lampy, felgi alu
miniowe, poduszki pow., deski, filtry, szyby, listwy, chłodnice, 
pompy, skrzynie, klimatyzacje, lusterka, wydechy i inne. Ole
śnica, tel. 0602/15-35-30
AUDI 80 B4: poduszki pow. (kierowcy, boczne, pasażera), sen
sory, pasy pirotechniczne, zaślepki, taśmy, możliwość monta
żu. Oleśnica, tel. 0602/15-35-30 
AUDI 80: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Prusice, 
tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
AUDI 80: AMORTYZATORY SACHS, nowe, 4 szt. - 450 zł. Brzeg, 
tel. 0502/29-21-46

AMORTYZATORY
Amortyzatory w promocji

(ceny za sztukę brutto)
Seal Ibiza. przód • 121 zl
Audi 80 przód - 85 zl
M e rce d e s  W124 p rzód  - 185 z ł 

tył -105 zł 
Vedra A przód - 90 zł
Mitsubishi Galant, 83-87,1800-2000, przód • 290 zł 
Toyota Cam ry 86-91, przód- 200 zł 
Inne amortyzatory również 

w sunar cenach

NISKIE CEN Y W YSYŁKA

SPRZĘGŁA

AUDI 80 B3,1800 ccm : sprzęgło kpi., alternator, rozrusznik. 
Strzelin, tel. 0605/92-76-48
AUDI 80 B4, B3 : nadkole prawe, lampa tylna prawa, ścięgny, 
tel. 075/761-92-95
AUDI 80 B3, 1600 ccm, diesel: wszystkie częśd z rozbiórki, 
drzwi, szyby, maska, błotniki, oryginalny szyberdach, zawiesze
nia, silnik, skrzynia biegów, wnętrze, siedzenia, lampy i inne. 
Udanin, tel. 0600/10-67-50, woj. legnickie 
AUDI 80 B3: wspomaganie, pompa wspomagania. Wałbrzych, 
tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13 
AUDI 80 B4: zderzaki lakierowane, z nakładką czarną szero
ką oraz błotnik tylny prawy. Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64 
AUDI 80 B3 : różne części. Wołów, tel. 071/389-65-86, 0606/
42-98-52
AUDI 80 : szyba drzwi przednich, prawych. Wrodaw, tel. 0501/ 
85-89-45
AUDI 80 B3: dach z szyberdachem, zawieszenia. Wrodaw, tel. 
0601/79-08-31
AUDI 80: silnik 1600 ccm benz., skrzynia biegów, półosie, tele
skopy, elementy zawieszenia przedniego i tylnego, błotniki tyl
ne, drzwi, szyby, wyposażenie wnętrza, lampy, zderzaki. Wro
daw, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
AUDI 80 B3,1800 ccm: różne części blacharskie i mechanicz
ne. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
AUDI 80 B3, 1800 ccm : belka pod silnik, zawieszenie tylne, 
gażnik, ukł. wydechowy, przekładnia kier., zawieszenie przed
nie, kolumna kier., pompa hamulcowa, pompa wody, alternator, 
rozrusznik, tapicerka, dach z szyberdachem, zderzak tylny, drzwi 
prawe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUDI 80 1600, 1800, 2000 cm benzyna: rozrusznik, pompa 
wspomagania, nadkola plastikowe, skrzynia biegów. Wrodaw, 
tel. 0501/22-24-85
AUDI 80, 1982 r. : reflekotry przednie. Wrodaw, tel. 0501/ 
81-36-18
AUDI 80, 1982 r .: kpi. drzwi, > 250 zl-Bolesławiec, tel. 075/ 
734-62-68,0503/02-34-91
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, drzwi, szyby, fo
tel, lusterka, plastiki, konsola, klapa bagażnika, mechnizm wy
cieraczek, nagrzewnica * nadmuch, kpi. zawieszenie, półosie, 
przekładnia kierownicza, tłumiki, pasy, zbiornik paliwa, alterna
tor, rozrusznik. Brzeg, tel. 0601/84-73-86 
AUDI 80,1982 r.: różne częśd. Kowary, tel. 0609/63-96-19 
AUDI 80, 198Ź r„ 1600 ccm 2-drzwiowy: szyby tylne, przekł. 
kierownicy, alternator, tarcza * docisk sprzęgła. Wrodaw, tel. 
071/367-87-31
AUDI 80,1983 r.: wszystkie części z rozbiórki * kpi. felg alumi
niowych. Wrocław, tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, benzyna: silnik (pełna dokumen
tacja), fotele, reflektory, amortyzatory tylne, belka tylna, pompa 
wody, drzwi. Wrocław, tel. 0501/57-314)1 
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. wrodawskie, 
tel. 071/312-53-41
AUDI 80,1985 r.: silnik (1.3,1.6), chłodnica, zawieszenie, wal, 
most tylny, maska silnika, drzwi, koła, szyby, fotele, lampy, zde
rzaki, błotniki 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, do mo
delu 2-drzwiowego i inne. Wrocław, tel. 0502/84-01-75 
AUDI 80,1985 r.: kierunkowskazy -160 zl, lampa wewn. tylna 
-100 zł, lampa narożna lewa tylna • 100 zl, refl. lewy - 250 zl 
(model przejściowy). Wrocław, tel. 071/337-19-17, 0605/ 
66-11-92
AUDI 80 COUPE, 1986 r., 2000 ccm: drzwi, skrzynia biegów, 
przekładnia kierownicy ze wspomaganiem, maska silnika, roz
dzielacz wtrysku, rozrusznik i inne. Jelenia Góra, tel. 075/ 
752-45-07
AUDI 80,1986 r.: amortyzatory tylne, błotniki przednie, lampy, 
sprzęgło, nowe, półosie, szyba tylna, maska i inne. Wrocław, 
tel. 0502/84-01-75
AUDI 80 B3, B4, AVANT, 1986/93 r.: lampy tylne, blenda, lu
sterka, klucz do kół, lewarek, halogeny, kierunkowskazy, grill, 
głośniki JBL 175 W (nowe, owalne) oraz głośniki Pioneer fi 13 
cm, 80 W. Wrodaw. tel. 071/355-54-13,0605/10-83-08 
AUDI 80,1987 r., 1600 ccm, diesel: rozrusznik, alternator, bel
ka pod silnik, wahacz, klapa tylna, błotnik prawy, drzwi lewe i 
prawe. Dzierżoniów, tel. 0608/64-32-62 
AUDI 80,1987 r.: szyba przednia, • 100 żl. Malczyce, tel. 071/
317-97-81,0603/79-63-94
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, tel. 076/722-48-68,0601/
84-47-11
AUDI 80 B3.1987/92 r., 1800 ccm: różne częśd mechaniczne 
i blacharskie. Wrocław, tel. 0503/79-994)2,0607/82-75-56 
AUDI 80 B3,1988 r., 1800 ccm, benzyna : błotniki przednie, 
listwa pod lampy, belka pod chłodnicę, lampy, grill, zderzaki, 
chłodnica, wzmocnienie przednie, drzwi, zawieszenia przednie,
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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 B4,1994 r.,J900 ccm, TDI : głowica, wał korbowy, 

.tłoki, korbowody, turbo sprężarka, sprzęgło kompletne, wytry- * 
skiwacze Strzelin, tel. 0605/65-06-71 
AUDI 80 B4,1994 r.: różne części mechaniczne. Kowary, tel. . 
0601/96-63-83 -
AUDI 80 B4,1994 r.: błotnik przedni prawy, zderzak tylny, hak, 
Wzmocnienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, lampy tylne, 
grill Kamei. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 - 
AUDI 80 B3 OUATTRO. 1991 r., 2000 ccm. 16V: różne części. 
Legnicą, tel. 0601/55̂ 24-52 .
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skrzynia biegów (5) i (4),.silnik, wnętrza, koła i inne. Legnica, 
tel. 0606/68-30-86
AUDI 80 B3,1988 r.: zawieszenie przednie z mocowaniem pod 
silnik i wahaczami, bębny, zaciski, zawieszenie tylne, półosie, 
inne części. Legnica, tel. 076/855-37-94. 0601/89-05-08 
AUDI 80 B3,1988 r., 1800 ccm, benzyna: różne części. Opole, 
tel. 0603/99-73-26
AUDI 80 B3,1988/93 r.: zderzaki, lampy, grill, listwę pod lam
py, błotniki, felgi aluminiowe, elektryka szyb, szyby boczne, 
wtryski. Wrocław, tel. 0600/-16-89-64 
AUDI 80 B3, B4, 1989/93 r .: tylna klapa, tylny i przedni zde
rzak. Wrocław, tel. 0603/68-45-08 
AUDI 80 B3, 1990 r., 100 tys. km, 1800 ccm : różne części. 
Jelenia Góra, tel. 0601/78-21-25 
AUDI 80,1990 r.:. silniki 1.6 i 1.8, skrzynia biegów i inne. Lu
bań. tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
AUDI 80 B3, 1990 r., 1800 ccm, benzyna : skrzynia biegów, 
półosie, lawa, stabilizator, wahacze, belka tylna, amortyzatory, 
tłumiki, kolumny McPhersona i inne. Lubin, te|. 0609/41-30-38 
AUDI 80 B3,1990 r.: kołyska pod silnik, -150 zł. Strzegom, tel. 
074/649-18-68
AUDI 80,1990 r.: błotnik przedni, halogeny, kierunkowskazy, 
lampy tylne, szkło reflektora, zderzak tylny, klamka drzwi, kok). 
pasowe pompy wody, osłony chłodnicy i paska rozrządu, wspor
niki zderzaka i inne. Wrocław, tel. 784-59-15 
AUDI 80,1990 r.: belka pod silnik, wahacz prawy, filtr powie
trza, drzwi, spoiler klapy tylnej, zbiornik wyrównawczy, zbiornik 
hamulcowy, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 071/36447-87,0502/ 
53-17-39
AUDI 80 B3,1990 r., 2000 ccm, benzyna: drzwi, tarcze hamul
cowe, teleskopy przednie, ukł. kierowniczy, pompa paliwa, słup
ki, błotniki tylne, podłużnica, szyberdach, szyba tylna, podszy
bie, linki, półosie, nagrzewnica, serwo, plastiki. Złotoryja, tel. 
076/878-22-64
AUDI 80,1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk: różne części 
oraz silnik kompl. z pełną dokumentacją. Głogów, tel. 076/ 
834-61-37,0604/78-23-95
AUDI 80 B3,1991 r. : drzwi, zawieszenie przednie, lusterka, 
tapicerka, przednie silniczki drzwiowe, skrzynia biegów, konso
la i inne. Legnica, tel. 0603/40-64-09 
AUDI 80 B3 OUATTRO, 1991 r., 2000 ccm, 16V: różne części. 
Legnica, tel. 0601/55-24-52
AUDI 80 B3,1991 r.: drzwi prawe tylne, ramki do drzwi, pompa 
paliwa, pompa oleju, koło zamachowe ♦ docisk, miska oleju, 
zatrzask klapy, szczęki hamulca przedniego. Legnica, teł. 076/ 
850-24-34
AUDI 80 B3, 1991 r.: błotniki tylne, dach, układ wydechowy, 
zbiornik paliwa, lewa przednia ćwiartka, McPherson, inst. elek
tryczna, silnik (1.8i) kpi. Leszno, tel. 065/526-33-70 
AUDI 80 B4, 1991 r. : kolumny McPhersona, tarcza i zaciski 
ham., zwrotnica, półosie, el. pasa przedniego, bagażnik dacho
wy zamykany na klucz. Lwówek śląski, tel. 0603/74-73-17

AUDI 80 B4 : silnik, zawieszenie, chłodnica, lampy, zderzaki,
fotele. Wrocław, tel. 0503/58-6449
AUDI 80,100,1990/91 r.: różne części używane. Wrocław, tel.
071/34842-16
AUDI 80, 90 OUATTRO : lewe przednie drzwi, dach, mecha
nizm podnoszenia szyb (z szybami), deska rozdz., pompa ABS, 
wał napędowy, przedostatni tłumik, komputer. Wrocław, tel. 
0603/40-50-15
AUDI 80,90,100,2300 ccm: chłodnica miedziana, zawiesze
nie i inne. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/91-87-56 
AUDI 90 OUATTRO: tył karoserii, w całości lub na części. Jele
nia Góra, tel. 075/76444-70,0601/56-78-57 
AUDI 90 B3, B4 : reflektory zwykłe oraz soczewkowe. Niemo
dlin, tel. 0604/82-52-39
AUDI 90: błotnik. Wrocław, tel. 0603/6845-08.
AUDI 90,1990 r., 2300 ccm: różne części. Wrocław, tel. 0602/ 
63-65-21
AUDI 90 OUATTRO, 1991 r„ 120 tys. km. 2300 ccm, 20V, DOHC, 
benzyna : skrzynia biegów. Żary, tel. 068/374-69-19

AUDI A4,1600 ccm: silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, po
duszka, konsola, chłodnica, klapa tylna, błotnik prawy tylny, pla
stiki, komputer, klimatyzacja, inne części. Wrocław, tel. 0605/ 
11-26-18
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 olejowe, 
konsola, lampy, sensory i inne. Lubomierz, tel. 0604/83-9641, 
woj. jeleniogórskie
AUDI A4,1996 r., 1800 ccm, V5, turbo: tył nadwozia, przednia 
prawa podłużnica, przekł. kierownicy, zbiorniki, silnik kpi., w 
całości lub na części, instalacja elektryczna do TDi, drzwi lewe 
tylne, klapa tylna, półosie i inne. Szprotawa, tel. 0603/91-7345 
AUDI A4,1996/98 r.: pompa ABS, zderzak przedni, tylny, sil
niczki do lamp • 280 zł. Świdnica, tel. 0601/58-78-07 
AUDI A4 AVANT, 1997 r., 1900 ccm. TDI: dach, drzi, szyby, 
zawieszenia, zderzaki, lampy, tapicerka, poduszki pow., chłod
nice, silnik i inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
AUDI A4AVANT, 1998 r„ 1900 ccm, TDi 110 KM: skrzynia bie
gów, tapicerka, błotniki tylne, lampy tylne, nagrzewnica, serwo, 
rozrusznik i inne. Legnica, tel. 0601/74-62-22 
AUDI A4, 1998 r., 1800 ccm, turbo E : pompa ABS. zderzak 
tylny, klapa tylna, filtr węglowy, ćwiartka tylna, ukł. wydechowy, 
przełączniki świateł i inne. Wrocław, tel. 0607/1147-36 
AUDI A4, 1999700 r.; drzwi, ramki drzwiowe, podsufitka. ma
ska, błotniki, zderzak, konsola z poduszką powietrzną, lampy. 
ksenonowe, silnik 1.9 TDI, 110 PS, skrzynia biegów (5) 2.5 TDI. 
quattro 1.9 TDI. Lubin, tel. 0601/42-2849 
AUDI A4 AVANT, 2000 r .: chłodnice, wahacze, wzmocnienie 
czołowe, klapa tylna, zderzak tylny, drzwi tylne prawe, zderzak 
przedni, halogeny, maska, atrapa. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
AUDI A4, A6 : wahacze przednie, łączniki stabilizatora, koń
cówki i drążki kierownicze, tarcze i klocki hamulcowe, amorty-. 
zatory, filtry. Jelcz-Laskowice, tel. 0502/26-89-69 
AUDI A4, B4 : zderzak przedni A4, zderzak przedni B4, drzwi 
przednie lewe B3 -100 zł. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
AUDI A6 : części blacharki, mechaniczne, lampy, felgi alumi
niowe, poduszki pow., deski, filtry, szyby, listwy, chłodnice, pom
py, skrzynie, klimatyzacje, lusterka, wydechy i inne. Oleśnica, 
tel. 0602/15-35-30
AUDIA6: poduszki pow. (kierowcy, boczne, pasażera), senso
ry, pasy pirotechniczne, zaśiepki, taśmy, możliwość montażu. 
Oleśnica, tel. 0602/15-35-30
AUDI A6,1994/97 r.: drzwi, maski, lampy, zderzaki, konsole z 
poduszkami, sensory, pasy, radio, McPhersony, ławy, wahacze, 
głowica, osprzęt silnika (2.5 TDI), skrzynia biegów (5, 6) auto
matic. Lubin, tel. 0601/42-2849 
AUDI A6TDI, 1995 r., 2500 ccm: sprzęt silnika, pompa vacum, 
turbina, pompa wspomagania, kolektory, klimatronic na części,' 
konsola, poduszka pow., napinacze, ława, wahacze, szyby, 
drzwi, ćwiartka lewa, oś tylna, długa, skrzynia biegów i Inne. 
Lubin, tel. 0601/18-90-99

TURBOSPRĘŻARKI
Regeneracja • Skup • Sprzedaż

Wrocław, ul. Armii Krajowej 53, tel. 071/336-60-47 wew. 119, 0-607 526 686

AUDI 90,1992 r.: refl. lewy bez 1 uchwytu - 280 zł. Wrocław, 
tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
AUDI A3: poduszki pow. (kierowcy, boczne, pasażera), senso
ry, pasy pirotechniczne, zaśiepki, taśmy, możliwość montażu. 
Oleśnica, tel. 0602/15-35-30
AUDI A3,1996/00 r.: lusterka boczne, kpi., regulowane ręcznie 
lub podgrzewane, elektr. sterowane. Wrocław, teł. 0604/94-65-21 
AUDI A3,1997/01 r.: kpi. boczne lusterka, el. reg. z podgrzew. 
Wrocław, tel. 0604/94-65-21
AUDI A3,1998 r., 1900 ccm, turbo D : elem. zawieszenia, drzwi, 
klapa tylna, silnik. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
AUDI A3 ,1999 r.: zawieszenie przednie, zwrotnice, .wózki”, 
kolumny McPhersona, półosie, listwa kierownicza, wahacze, 
drzwi, klapa tylna, lusterka, tapicerka. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51,314-38-54
AUDI A3, A4,1998 r.: podłużnica prawa, belka tylna. Lubin, tel. 
0609/41-30-38
AUDI A3, A4, A6, A8, 80 : wszystkie części. Opole, tel. 0607/ 
21-00-70
AUDI A4, 2500 ccm, turbo D V6 : zawiesz., przekł. kierów.,

LICZNIKI SAMOCHODOWE
Korekta przebiegu - wszystkie typy i modele. Lubin, tel. 0-601 542 458

o ™ ” 527

AUDI 80 B3, B4, 1991 r .: dach z szyberdachem i słupkami,
stan idealny. Pieńsk, tel. 075/778-63-83
AUDI 80 B3,1991 r., benzyna: pompa paliwowa -100 zł, fotele
przednie i tylne • 100 zł. Wrocław, tel. 071/364-54-28
AUDI 80,1991/96 r .: klapa bagażnika • 150 zł. Wrocław, tel.
071/36343-30
AUDI 80 B3,1992 r.: reflektory przednie kompl., listwy pod lam
py, zderzaki, klapa tylna, drzwi kompl. i inne. Żagań, tel. 068/ 
36043-66 po godz. 18.0602/82-36-51 
AUDI 80 B4.1993 r., 2000 ccm, wtrysk: drzwi, skrzynia biegów, 
konsola, zegary, nagrzewnica, plastiki, ukł. kierowniczy, szyby, 
zderzaki, osprzęt silnika. Legnica, teł. 0603/80-26-88 
AUDI 80 B4,1993 r.: dach z szyberdachem, zawieszenie przed
nie i tylne na ABS * komputer, boczki drzwi, kanapa tylna (gra- 
nantowe), klapa tylna, listwa wspomagania, kokpit, reflektory. 
Niemodlin, tel. 0604/82-52-39

drzwi, klimatyzacja, silnik, skrzynia Tiptronic, tylne błotniki i inne. 
., tel. 0600/41-15-78
AUDI A4 KOMBI Jampy tylne, czarne. Legnica, tel. 0602/ 
80-96-29 |
AUDI A4i 1800 ccm-: różne części: Leszno, tel. 0603/57̂ 31-99 
AUDI A4 : części blacharki, mechaniczne, lampy, felgi alumi
niowe, poduszki po w., deski, filtry, szyby, listwy, chłodnice, pom-' 
py, skrzynie,-klimatyzacje, lusterka, wydechy i inne. Oleśnica, 
tel. 0602/15-35-30
AUDI A4: poduszki pow. (kierowcy, boczne, pasażera), senso
ry, pasy pirotechniczne, zaśiepki, taśmy, możliwość montażu. 
Oleśnica, tel. 0602/15-35-30 
AUDI A4 : szyba przednia. Wrocław, tel. 0606/5841-37 
AUDI A4 AVANT: atrapa przednia. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
AUDI A4 : klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/73-20-98

011205   — ~  —  OPOH285

P R O M O C J Ą
AUTO CZĘŚCI LOTNIK

'  AMORTYZATORY KAYABA °P0112e5 KLOCKI HAMULCOW E | [ y

CORSA A,B przód - 1 3 5  zł G 0 L p  u  . 3 9 ;

KADETT przód - 9 0  zł ' |K |
H | |  ASTRA I przód - 1 3 5  zł E |  ̂ 9  zł

■ CORSA A,B tył - 9 0  zł ESCORT V - 4 9  zł

AUDI A6,1995 r.: kierunkowskaz lewy (stary model) • 100 zł. 
Wrocław, tel. 071/337-19-17.0605/66-11-92 
AUDI A6.1995 r.: błotnik przedni lewy. Lubin, tel. 0605/0747-04 
AUDI A6,1998 r., 2800 ccm: drzwi, chłodnice, zderzaki, lampy, 
tapicerka, zawieszenia, dach, skrzynia biegów, szyby, podusz
ki pow., radio ze zmieniaczem CD oraz inne. Zielona Góra, tel. 
0600/54-93-56
AUDI A6, 1998/01 r. : atrapa przednia. Wrocław, tel. 0601/ 
95-16-78
AUDI A6 AVANT, 1999 r., 2500 ccm, TDi, V6 : silnik, kolumny 
McPhersona, wahacze, chłodnice, klimatronic, ćwiartka prawa, 
błotnik tylny lewy, tapicerka, progi, komputery, liczniki, drzwi, 
zderzaki, konsola, poduszka pow., sensor, kierownica trójra- 
mienna, plastiki, ukł.-kierowniczy, ukł. wydechowy, katalizator i 
inne. Lubin, tel. 0601/18-90-99
AUDIA6,1999 r.: błotniki, drzwi, elektronika. Wrocław, tel. 06071 
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 A6, C4 : błotniki tylne, turbina, wał z tłokami, alternator, 
skrzynia biegów (6), klimatyzacja, pompa wtryskowa, dach z 
szyberdachem i relingami, drzwi, pompa paliwa. Wrocław, tel. 
0605/93-04-75
AUDI A8 : części blacharki, mechaniczne, lampy, felgi alumi
niowe, poduszki pow., deski, filtry, szyby, listwy, chłodnice, pom
py, skrzynie, klimatyzacje, lusterka, wydechy i inne. Oleśnica, 
tel. 0602/15-35-30
AUDI A8: poduszki pow. (kierowcy, boczne, pasażera), senso
ry, pasy pirotechniczne, zaśiepki, taśmy, możliwość montażu. 
Oleśnica, tel. 0602/15-35-30
AUDI A8,1998 r., 4200 ccm: silnik kpi., skrzynia biegów Tip-Tro- 
nic, zderzak tylny/zawieszenie tylne, drzwi prawe, nagrzewni
cą, kołyska silnika. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
AUDI S4 : części blacharki, mechaniczne, lampy, felgi alumi
niowe, poduszki pow., deski, filtry, szyby, listwy, chłodnice, pom
py, skrzynie, klimatyzacje, lusterka, wydechy i inne. Oleśnica, 
tel. 0602/15-35-30
AUDI S4:poduszki pow. (kierowcy, boczne, pasażera), senso
ry, pasy pirotechniczne, zaśiepki, taśmy, możliwość montażu. 
Oleśnica, tel. 0602/15-35-30
AUDI S4, 1995 r. -błotnik lewy, - 400 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
50-24-52

'AUDI S6 : części blacharki, mechaniczne, lampy, felgi alumi
niowe, poduszki pow., deski, filtry, szyby, listwy, chłodnice, pom- . 
py, skrzynie, klimatyzacje, lusterka, wydechy i inne. Oleśnica, 
tel. 0602/15-35-30
AUDI S6,3600 ccm, 4400: agregat klimatyzacji, pompa wspo
magania, części silnika (4200 ccm). Prochowice, tel. .076/ 
85847-61,0605/43-54-20 $
AUDI S6 AVANT, 1999 r., 4200ccm Ouattro: silnik, drzwi lewe, 
wal, lampy tylne, tapicerka skórzana, felgi 17“, konsola, podusz
ka pow., sensor, kierownica, nawigacja, nadkola, elementy wnę
trza i inne. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
AUDI TT : części blacharki, mechaniczne, lampy, felgi alumi
niowe, poduszki pow., deski, filtry, szyby, listwy, chłodnice, pom

py, skrzynie, klimatyzacje, lusterka, wydechy i inne. Oleśnica, 
tel. 0602/15-35-30
AUDI TT: poduszki pow. (kierowcy, boczne, pasażera), senso
ry, pasy pirotechniczne, zaśiepki, taśmy, możliwość montażu. 
Oleśnica, tel. 0602/15-35-30
AUDI V8: klimatyzacja, most tylny, zawieszenie tylne, moduły, 
skórzana tapicerka, wał napędowy. Wrocław, tel. 0502/4345-04 
O  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: silniki Diesla, skrzynie biegów i inne części. Pastu- 
szyn, tel. 068/38842-70
AUSTIN MINI MORRIS: różne części nowe i używane. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-80-77
AUTOBUS AUTOSAN H9-20: silnik SW400 turbo, cena - 2.500 
zł, webasto roczne • 500 zl, zawieszenie przednie i tylne z prze
kładnią- 1.500 zl, skrzynia biegów, po remoncie -1.200 zł, osta-

BMW 316 E-?1, 1981 r , 1600 ccm-; gaźojfi- PjeHwwg £B4, 2 
\felgi. Jaworzyna Śl., tel. 0606/40-06-55. V ’.
BMW 318, .1992 r.: drzwi z szybami, skrzynia biegów, wał, za
wieszenie tylne KÓmpletńe, klapa tylna, siedzenia, tapicerka, 
tylny niost, elementy przedniego zawieszenia, silnik 1600 ccm 
benzyna, nagrzewnica, błotnik tylny i inne. Legnica, tel. 0603/ 
40-64-90
BMW 316,318 i, 1991/98 r.: piasty przednie • 120 zl. Wrocław, 
tel' 071/361-65-97
BMW 318: felgi stalowe 14*. Leszno, tel. 0601/09-51-86 
BMW 318 .rekin*: lotka, listwy, atrapy na podwójne światła, 
przedni zderzak, przekładnia kierownicza. Oława, tel. 071/ 
:31jJ-02-95
BMW 318 E-30: reflektor lewy, atrapa, lusterka. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
BMW 318 : silniki, skrzynie biegów, zawieszenia, komputery, 
liczniki, drzwi, dach (E-34), plastiki, konsola, tapicerka, inne 
części. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
BMW 318, 1982 r. : skrzynia biegów, maska silnika, lusterka 
reguł, elektrycznie, most tylny, wał, chłodnica, wiele innych czę
ści. Wrocław, tel. 071/330-03-81,0606/70-96-54 
BMW 318, 1984/85 r., 1800 ccm. : prawie wszystkie części, 
maska, lampy, szyby, konsole, zawieszenie przednie, zawie
szenie tylne, skrzynia biegów (4), drzwi, części silnikowe itp. 
Kórnik, woj. poznańskie, tel. 0603/57-28-14 
BMW 318,1985/94 r.: maska, błotniki, zderzaki, lampy, wzmoc
nienie przednie, dach, drzwi, sprzęgło, skrzynia, most, elemen
ty blacharki, mechaniczne, McPftersony. Wrocław, tel. 0503/ 
30-90-88,0503/96-79-19
BMW 318 i E-30,1987 r., 1800 ccm : silnik -1.100 zł, maska 
przednia -150 zł, most - 300 zł, wahacze tylne • 100 zł/szt., 
przednie -100 zł/szt., tłumik -100 zł, błotniki przednie • 70 zł, 
przekł. kierownicy • 200 zł, lampy soczewkowe (2 szt.) - 300 zł, 
półosie -150 zl, inne. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
BMW 318,1992 r.: lusterko prawe, maska przednia (coupe),
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teczna cena do uzgodnienia. Lęka Opatowska, tel. 062/ 
78142-74
AUTOBUS AUTOSAN H9 : siedzenia, wspomaganie kier., oś 
przednia, resory, teleskopy, most tylny, elementy blacharki, ko
rektor wydechowy z turbinką, zbiornik paliwa, tłumik, wałek roz
rządu i inne. Świerzawa, tel. 075/713-00-13 
AUTOBUS AUTOSAN : obudowa tylnego mostu, 2 bębny ha
mulcowe, - 500 zł. Wolibórz, tel. 074/872-54-89 
AUTOBUS IKARUS: 3 nowe siłowniki ham. tylne, nowa sprę
żarka. Wrocław, tel. 0605/85-02-94 
AUTOBUS JELCZ PR110: tylny most kompletny, cały. na po
duszkach, • 2.000 zł. Nysa. teł. 0601/7142-08 
AUTOBUS MERCEDES OM402: w całości lub na części. Wro
cław, tel. 325-1848,0502/61-10-53 
AVIA: pompa wtryskowa, części silnika, inne. Opole, tel. 0600/ 
64-66-14
AVIA. przystawka hydrauliczna. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
AVIA A30: sprzęgło kompletne - 650 zl, wał napędowy - 300 zł, 
bęben ham., 2 szt. • 100 zł/szt., piasta tylna -100 zł, cylinderki 
ham. tylne, 2 szt. • 75 zl/szt., krzyżaki wału • 60 zł/szt., komplet 
przewodów wtryskowych - 80 zl. Strzelin, tel. 0605/65-06-71 
AVIA A31, 1983 r.: kontener, rama, zawieszenie, most kom
pletny, pompa wtryskowa, przekładnia kierownicza (nowa) i inne. 
Wrocław, tel. 0502/17-75-23
BMW: felgi aluminiowe, nowe, 2 szt., 7J15H2. FPS, 17 szprych, 
- 300 zl. Opole; tel. 077/460-80-39 
BMW: felgi stalowe, 14* -100 zł/4 szt Opole, tel. 0604/88-95-51 
BMW: kolektor z Wtryskiem do 2.5, chłodnica, licznik, kompu
ter, filtr pow.-Pątnów, tel. 076/855-37-94,0603/484 844 
BMW 3 COMPACT: reflektory przednie • 750 zł/komplet. Nie
modlin, tel. 0604/82-52-39
BMW 3 E-21,1980 r., 1600 ccm, 1800 : maska przednia, za
wiesz. przednie i tylne, drzwi, zaciski, sprzęgło, przeguby, pół- 
ośki, piasty, tarcze. Wrocław, teł. 0608/66-97-65 
BMW 3,1985 r.: zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
BMW 3,1985 r.: drzwi, maska, klapa tylna, zderzaki, wspoma
ganie kierownicy, urządzenie chłodzące i inne. Lubin, teł. 0607/ 
04-69-90
BMW 3,1988 r.: różne części mechaniczne oraz blacharskie. 
Wrocław, tel. 071/359-56-04,0501/85-33-26 
BMW 3,1988 r.: silniki 2.0 i 2.5, oclone, skrzynia biegów, za
wieszenia, elementy blacharki. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/ 
56-15-28
BMW 3,1989 r.: lusterko prawe, el, • 120 zł. Wrocław, tel. 071/ 
325-13-37.071/318-1445 po 20 
BMW 3 COUPE, 1995 r.,: tylny most z zawieszeniem. Wrocław, 
tel. 0501/465-601
BMW 3 E-36.1996 r.: konsola, schowek, pasy przednie, mech. 
wycieraczek przednich, korek wlewu paliwa. Wrocław, tel. 071/ 
337-19-17,0605/66-11-92
BMW 3,5,1986/91 r.: komputery silników 2.8 iE, 2.0 iE, 1.6 iE,
2.4 TD. Gromadka, tel. 0606/47-11-90
BMW 3,5,1990/99 r.: zderzaki, drzwi, lampy, wnętrze do E-36,

zwrotnice, tarcze hamuclowe przednie, skrzynia biegów, filtr' 
powietrza z przepływomierzem, licznik, drzwi, most, zawiesze
nie tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BMW 318 i, 1993 r., 1800 ccm limuzyna, coupe: podłużnice, 
dach, błotniki tylne, maska, zderzak, lampy, drzwi, szyby, skrzy
nia biegów, konsola, zegary, poduszki pow., zawieszenie, felgi 
aluminiowe 17*, serwo, nagrzewnica, wzmocnienie, koła stalo
we, ukl. wydechowy, most osprzęt silnika i inne. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
BMW 318 Tl E-36 COMPACT, 1996 r., 1800 ccm. M 44: obudo
wa filtra powietrza, spoiler przedni AC Schnitzer, lampa tylna 
lewa, prawe lusterko, błotnik lewy tylny, kierownica drewno-skó* 
ra-poduszka, boczne kierunkowskazy białe, zamki, maska, li
stwa błotnika, tył prawy .M’, halogeny, zderzak M3. Wrocław, 
tel. 0609/16-66-81
BMW 318,320: siloik2.0 wtrysk, głowica 1.8i, przekł. kierowni
cy, skrzynia biegów (5), wał, most fylny, zawieszenia, chłodni
ca, miska oleju, pompa oleju, szyby, lusterka, lampy, plastiki, 
listwy, klapa tylna (kombi), osprzęt silnika 2A D i inne. Wro
cław, tel. 0605/11-62-99
BMW 320: błotniki, drzwi, szyby, klapa tylna, zawieszenie tyl
ne, zbiornik paliwa, silnik 2000 ccm benzyna + osprzęt na czę
ści, dach + szyberdach. Gryfów śl., tel. 075/7jB1 -24-22 
BMW 320: komputer BOSCH 026 200174, rozrusznik, alterna
tor, inne (na zamówienie). Wałbrzych, teL 0603/53-31-20 - 
BMW 320 E-21 : różne części. Wrocław, tel. 071/345-57-85 
BMW 320 E-30 : silnik 6-cyl., z kpi. dokumentacją, stan b. do
bry. - 900 zł. Wrocław, tel. 071/345-57-85 
BMW 320 E21,1980 r.: wał, tapicerka, nagrzewnica, półosie, 
most, elektrowentylator, serwo, zaciski hamulcowe, szyby bocz
ne i tylna, stabilizator przedni, przekł. kierownicy, wahacze 
przednie i tylne, tarcze, siedzenia tylne i inne. Wałbrzych, tel. 
0609/26-53-79
BMW 320,1985/94 r.: maska, błotniki, zderzaki, lampy, wzmoc
nienie przednie, dach, drzwi, sprzęgło, skrzynia, most, elemen
ty blacharki, mechaniczne, McPhersony. Wrocław, tel. 0503/ 
30-90-88,0503/96-79-19
BMW 320, 1988 r .: maski, błotniki, migacze. Radwanice, tel. 
071/311-71-99
BMW 320,1992 r.: układ wydechowy, tfumik tylny, tłumik przed
nie, katalizator, sonda Lambda. Brzeg, tel. 077/41643-68 do 
godz. 18
BMW 320 COUPE, 1993 r.: lusterko prawe i lewe, pompa wspo
magania, tłumik ostatni, kokpit, nagrzewnica, silnik 2000 24 V, 
siedzenia, tapicerka, skrzynia biegów, szyba tylna prawa, ele
menty silnika, rozrusznik, alternator, sprężarka klimatyzacji. 
Wrocław, tel. 0604/13-37-05
BMW 320 E-36, 1994 r. : różne części mechaniczne. Jelenia 
Góra, tel. 0607/74-88-26
BMW 320 D E46,2000/01 r., 2000 ccm, diesel: zderzak przed
ni, wzmocnienie, błotniki, chłodnice, zawieszenia, ukł. kierow
niczy, części do silnika, wał napędowy, drzwi, tapiecerka, po
duszka pow. do drzwi, ukł. wydechowy i inne • od 50 zł., tel.

. 0605/13-32-44
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szyby, zawieszenia, wały, mosty, silniki 1.6 M43 kpi., 2.51,24V 
na części, felgi, felgi aluminiowe. Bolesławiec, tel. 0604/97-29-13 
BMW 3,5,7: skrzynia biegów 5HP-18 (automal), skrzynia bie
gów (5, manualna), osłona pod.silnik. Leszno, tel, .065/ 
534-11-06.0603/66-22-35
BMW 3,5, T : różne części. Wrocław, tel. 0600/55-66-15 
BMW 3, 5,7,8, Z3, Z8 od 1990 r.: wszystkie części. Wrocław, 
tel. 0501/44-58-37
BMW 316 : łapa silnika, silnik 1600 ccm na części, ćwiartka,
belka przednia, drzwi do (5), tapicerka, itp, • 100 zł. Góra, tel.
065/544-15-85,0603/06-29-22
BMW 316: felgi stalowe 14*. Leszno, tel. 0601/09-51-86
BMW 316 : silniki, skrzynie biegów, zawieszenia, komputery,
liczniki, drzwi, dach (E-34), plastiki, konsola, tapicerka, inne
części. Wrocław, tel. 0605/11-26-18
BMW 316, 1980 r„ 1600 ccm, : dużo części. Radzików, gm.
Łagiewniki, tel. 0605/20-86-37, woj. wrocławskie
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SPRZĘGŁA. BLACHY. OŚWIETLENIE. ZAW IESZENIA  
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teł. 071/789-90-56
AUTO CZCSCI LOTNIK Wrocław, ul. Bierutowska 38 
(naprzeciw Dworca PKP PSIE POLE) KLUB SPORTOWY LOTNIK
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BMW 323,1985/94 r.: maska, błotniki, zderzaki, lampy, wzmoc
nienie przednie, dach, drzwi, sprzęgło, skrzynia, most, elemen
ty blacharki, mechaniczne, McPhersony. Wrocław, tel. 05031 
30-90-88,0503/96-79-19
BMW 324,2500 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), głowica, pom
pa wtryskowa. Trzebnica, teł. 071/387-08-68,0600/17-70-09 
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, Iłoki, kor
bowody, pompa wtryskowa, liczniki, lampy, stacyjka, przełącz
niki i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60 
BMW 324, 1988 r., 2400 ccm, diesel: silnik, oclony. Strzelin, 
tel. 071/392-21-85
BMW 325 E-30: silnik, z kpł. dokumentacją, komputer, przepły
womierz, zawieszenia, półosie, lampy przednie, kolumna kie
rownicy, klapa tylna, drzwi prawe i inne. Wrocław, tel. 06071 
19-35-55
BMW 325,1985/94 r.: maska, błotniki, zderzaki, lampy, wzmoc
nienie przednie, dach, drzwi, sprzęgło, skrzynia, mośt; elemen
ty blacharki, mechaniczne, McPhersony. Wrocław, tel. 05031 
30-90-88,0503/96-79-19
BMW 325 i E-30,1987 r.: most 2500 ccm - 450 zl, przeguby + 
półosie -150 zł, tarcze hamulcowe tylne • 80 zł, maska przed
nia • 130 zł, błotniki przednie - 80 zł, zderzak przedni - 300 zł, 
pas dolny -150 zł, lampy przednie soczewkowe - 450 zl, drzwi 
(2-drzwiowy) • 150 zł, inne. Wrocław, tel. 0607/48-29-83 
BMW 325 I E-30,1989 r., 2500 ccm : miska olejowa aluminio
wa, przepływomierz powietrza, obudowa filtra, listwy drzwi czar
ne, lampa prawa przednia czarna, maska, kopułka, lusterka. 
Wrocław, tel. 0609/16-66-81
BMW 325, 1995 r., 2500 ccm, turbo D : zawieszenia, błotnik 
prawy, drzwi, dach, chłodnice, klapa tylna, tapicerka, sensor, 
konsola i inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
BMW 328: komputer, - 400 zł. Bierutów, tel. 0609/48-26-74

CZĘŚCI Z  DEMONTAŻU 
DO SAMOCHODÓW ZACHODNICH

i JA P O Ń SK IC H  °?0°2209 
O R A Z SERW IS Z  M O N TAŻEM

Wrocław, ul. Partynicka 49, tel7fax 366-22-44 
tel. 339-83-61, 78-78-324-5, 0-603 915 913
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Wrocław, ul. Łęczycka 9 

tel. 071/355-27-54, fax 359-18-97
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•  OSOBOWE

FABISIAK - FRELIK
58-330 JEDLINA ZDRÓJ 

ul. Świdnicka 1
tel. 074/845-55-80 

ZAPEWNIAMY CZĘŚCI

BMW 5 : skrzynia biegów (automatic, 4) typ 4HP22, techn.' 
sprawna. - 2.000 zi. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-67-31 
BMW 5 E-39: reflektory ksenonowe. Opole, tel. 0603/54-43-09 
BMW S : oryg. urządzenie do elektrycznego opuszczania szyb,
• 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-26-39
BMW 5 E-39: zderzaki M-Technik (przód i tył) kompl, • 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 0600/55-66-15
BMW 5: drzwi prawe, most tylny, zawieszenia, belka pod silnik, 
kolumna kierownicy i inne. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
BMW 5 E-34: kierunkowskazy • 35 zł, atrapy plastikowe • 85 zł, 
stalowe wzmocnienie atrapy -110 zł, listwy ozdobne zderzaka - 
30 zł, atrapa stalowa .nerka* - 100 zl, amortyzatory tylne • 80 zł, 
halogeny z ramkami -110 zł, nowe, używane. Wrocław, tel. 071/
325-13-37,071/318-14-45 po 20 
BMW 5 E-12,1981 r., 2500 ccm, 2800: drzwi, zawiesz., sprzę
gło, pompa wodna, siedzenia, most i inne. Wrocław, teł. 0608/ 
66-97-65
BMW 5,1986 r.: lampy, blachy, drzwi, szyby, wnętrze, zawie
szenia, webasto, silnik 2500 ccm wtrysk, skrzynia biegów (5), 
most, koła, zamki, fotele, elektronika, wał, piasty, nadwozie i 
inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
BMW 5 E-28,1986 r.: zderzaki plastikowe, spoilery, felgi 17". 
Wrocław, tel. 071/336-36-59
BMW 5,1990 r., 2000 ccm, benzyna: dyferencjał. Świebodzin, 
tel. 0605/92-96-50
BMW 5,1998 r., 2800 ccm, benzyna : silnik oclony, elem. za
wieszeń i inne. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
BMW 500,2000 ccm: silnik, skrzynia biegów, wał, most tylny, 
części przodu. Wałbrzych, tel. 074/840-10-88,0609/26-30-55 
BMW 520: skrzynia biegów. Kępno, tel. 062/781-02-60,0601/
89-10-61
BMW 520,24V: błotniki, lampy, wahacze, kierunkowskazy, pla
stiki, lusterka, drzwi, klapa tylna, głowica, halogen, atrapa, za
ciski, grill, pompa oleju, wspomaganie, przełączniki, skrzynia 
biegów (5), sprzęgło i inne. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW 520 : silniki, skrzynie biegów, zawieszenia, komputery, 
liczniki, drzwi, dach (E-34), plastiki, konsola, tapicerka, inne 
części. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
BMW 520,1980 r., 2000 ccm: el. pompa paliwa, przednie za
wieszenie. Wrocław, tel. 071/311-54-53, 0605/25-41-67 
BMW 520,1982 r., 2000 ccm : drzwi przednie i tylne, automa
tyczna skrzynia biegów, wał, most, blok silnika, wspomaganie, 
wtrysk paliwa. Polkowice, tel. 076/845-23-35, 0607/27-68-84 
BMW 520,1983 r.: lampy przednie, halogeny, moduł, kompu
ter, rozrusznik, alternator, zegary, fotele, szyby boczne i tylna, 
chłodnica, tłumiki, stacyjka. Legnica, tel. 0607/04-07-51 
BMW 520,1989 r.: różne części. Lubin. tel. 0608/11-11-32 
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, wtrysk: tylna część do malowa
nia, zawieszenie tylne, silnik tylny, ABS, rozrusznik, alternator, 
ukł. kierowniczy, wspomaganie, plastiki, -1.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-41-30,0606/46-56-52
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, 24V: wahacze, półosie, wózek 
pod silnik, drzwi, dach, lusterka, kolumna kierownicza, pompa 
ABS, pokrywa silnika, skrzynia biegów (5). Kłodzko, tel. 0601/
48-17-69
BMW 520,1990 r.: skrzynia biegów, most tylny. Legnica, tel. 
076/721-96-53 w godz. 17-19
BMW 520 i, 1990 r.: głowica, części silnika, rozrusznik, alter
nator, chłodnica, skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, tapicer
ka i inne. Lubin, tel. 0605/12-96-07 
BMW 520,1991 r., 2000 ccm, 24V: sprężarka klimatyzacji, cewki 
zapłonowe, chłodnica wody, klimatyzacja, rozrusznik, alterna
tor, maska, zderzak przedni. Lubin, tel. 0608/65-59-06 
BMW 520 E-34, 1991 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, osprzęt, 
zawieszenie przednie i tylne, drzwi, plastiki, uszczelki, skrzy
nia biegów, dach z szyberdachem, ukł. wydechowy, akumula
tor, felgi stalowe, komputer, szyby. Wrocław, tel. 349-50-22 
BMW 520,1991 r., 2000 ccm, 24 V : klimatyzacja - 450 zl. ABS 
- 250 zł, skrzynia biegów - 300 zł, klapa - 200 zł, zderzak tylny
• 250 zł, tylne ćwiartki, drzwi prawe tylne. Wrocław, tel. 0501/ 
40-31-35
BMW 520 i, 1992 r., 2000 ccm, wtrysk limuzyna: dach, podluż- 
nice, błotniki tylne, drzwi, szyby, konsola, nagrzewnica, skrzy
nia biegów, zderzaki, chłodnica, lampy, osprzęt silnika, zawie
szenie, wzmocnienie, lusterka, klapa, fotele, listewki, serwo, ABS 
i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
BMW 5201 E-34,1994 r., 2000 ccm, Vanos: lampy tylne, czar
ne Helia, głowica, komputer Siemens silnika, wentylator klima- 
tyzacji, katalizator, cewki zapłonowe, listwa prawa, szyby przed
nie, felgi MU 7 x 16J, 5-ramienne, zegarek, prawy halogen, ka
seta szyberdachu, rozrusznik, alternator. Wrocław, tel. 0609/ 
16-66-81
BMW 520 E-39,1998 r.: drzwi prawe przednie, klapa tylna (se
dan), lampa prawa przednia. Jelenia Góra, tel. 075/642-93-31 
BMW 520,1999 r., 2000 ccm, benzyna: ukł. wydechowy, kata
lizator, wahacze, ukł. kierowniczy, ława, konsola, poduszka pow., 
tapicerka siwa, boczki, plastiki, wnętrze bagażnika, opony let
nie, most tylny, radio, progi, klapa tylna. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
O  BMW 523, 528 E39, 1997/01 r. : maska, lampy, 

błotniki, zderzaki, szyby, drzwi, poduszki pow. (6 
sztuk), zawieszenia, felgi aluminiowe, klimatyza
cja, skrzynia biegów, CD + radio, tapicerka, dach, 
ćwiartki, klapa tylna, chłodnice, PDC, nagrzew
nice, wzmocnienia, wał, plastiki i inne. Świdnica, 
tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 87024571

BMW 524: alternator, dach. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
BMW 524 TD, 1991 r.: most tylny, wahacze tylne, amortyzatory

NAPRAWA KOMPUTEROW

wyłączanie immobilizeraę
FIAT, RENAULT, VWI INNE 1 

Wrocław, tel. 0-602 318 411 -

TURBOSPRĘŻARKI
REGENERACJA-SPRZEDAŻ
Wschowa, tel. 0-603 75 52 73 
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Tłumiki, katalizatory, łączniki elastyczne g 
BOSAL, ASMET. Dorabianie układów. ° 

Wrocław, ul. Nasienna 35(boczna ul. Maślicłdej) 
V  ®  0-602 49 42 05, pon.-pt. 9°°-16M J

tylne, chłodnica wody, lampy tylne, lusterko, stabilizator przed
ni, kierownica. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BMW 524 td E-34,1991 r.: rozrusznik, głowica, koło dwumaso- 
we. Legnica, tel. 0600/74-26-22."
BMW 524,1994 r.: klapa tylna. Radwanice, tel. 071/311-71-99 
BMW 525,2700 ccm, benzyna: przepływomierz powietrza, fa
brycznie nowy, • 1.000 zł. Legnica, tel. 076/887-10-69 po 
godz. 18
BMW 525 E-39, TDS: miska olejowa, zderzak tylny, kompletny 
E-39, klamki i zamki (codeO, wentylator, klosze lamp, grill, 
wzmocnienie, felgi aluminiowe 7Jx16 i inne. Wrocław, tel. 0605/ 
11-62-99
BMW 525,1985 r., 2500 ccm, benzyna: silnik, klapa tylna, roz
rusznik, alternator, kolumna kierownicy, lusterka, drzwi. Wro
cław. tel. 071/373-87-98,0606/49-34-97 
BMW 525 i, 1991 r .: silnik, skrzynia biegów (5), most tylny z 
zawieszeniem, drzwi, fotele, wnętrze, zegary, webasto, ukł. kie
rowniczy, ukł. wydechowy, tarcze, zaciski, ABS, elektronika, felgi 
aluminiowe Brabus 16* (3 szt.) i inne. Paczków, tel. 0603/
36-63-27
BMW 525, 1991 r.: głowica kompletna, 2 szt., komplet foteli, 
maska, grill, lampy przednie i tylne, zaślepka poduszki pow. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
BMW 525,1992 r.: maska przednia, nakładka zderzaka. Jedli
na Zdrój, tel. 0606/36-01-64
BMW 525,1993 r!: pompa paliwa, • 250 zł. Legnica, tel. 0603/ 
53-26-42
BMW 525,1995 r.: komputer Bosch, moduł, zegary. Wrocław, 
tel..071/339-72-81
BMW 530 i, 1994 r., 200 tys. km, 3000 ccm, V8,32V,: wszyst
kie części nadwozia ♦ silnik, skrzynia biegów, zawieszenie i 
inne. Wrocław, tel. 0603/45-92-79 
BMW 535 i,: drzwi prawe, pompa ABS, wspomaganie, wzmoc
nienie przednie, zderzak tylny, lampa tylna. Opole, teł. 0602/
28-48-65
BMW 540 E-34, 1995 r., 4000 ccm : maska na szeroki grill, 
chłodnica, klimatyzacja z wiatrakiem, obudowa filtra powietrza 
z przepływomierzem. Wrocław, tel. 0601/74-63-86 
BMW 628 CSI, 1995 r.: przepływomierz. Jelenia Góra, teł. 075/ 
642-93-31
BMW 7 nowy model: pokrywa silnika. Wrocław, tel. 0606/ 
40-03-11
BMW 7,1990 r.: dach, szyberdach, drzwi tylne lang, lusterko 
prawe, el. podnośniki szyb, klapa bagażnika, zderzak tylny i 
inne. Sobótka, tel. 071/390-34-35,0601/72-40-04 
BMW 728 E-23,1982 r., 2500 ccm, 2800: maski, drzwi, szyby, 
zawiesz., wspomaganie, pompa wodna, sprzęgło, zaciski i inne. 
Wrocław, tel. 0608/66-97-65
BMW 728,1994/99 r.: tarcze hamulcowe przednie (mało uży
wane). Wrocław, teł.0601/74-63-86

IMPORTER CZĘŚCI 
DO SAMOCHODÓW

USA
ponad 1000 numerów części zamiennych 

- atrakcyjne ceny 
• również sprzedaż wysyłkowa 

• szybkie dostawy

LOMO - POLSKA S.C. 
tel./fax 074/818-10-09

listwy, plastiki, szyby, felgi aluminiowe 7J x 15, drzwi tylne pra
we, klamki, zamki, wentylator, przełączniki, obudowa filtra, tyl
na lampa (coupe), komputer, klapa tylna i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
BMWE-36: felgi aluminiowe Borbet, Ac-Schnitzer, Hartge lub 
inne 16', 17”, zderzak przedni plastikowy, spoilery M-Technic, 
listwy drzwiowe M-Technic, zegary i tapicerka od M3, lampy tyl
ne czarne lub niebieskie, kolektor sportowy. Wrocław, tel. 06051
11-62-99
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. 06031
71-89-90
BMW E-36,1993 r.: drzwi przednie lewe (.gołe*), -150 zł. Wro
cław, tel. 071/396-36-33
BMW E-36,1994 r.: klapa tylna, wózek tylny, skrzynia biegów, 
zbiornik paliwa, kołpaki, kolumny McPhersona, pompa ham.,

i A I R - B A G ’ i skup i sprzedaż ■ 
i  kierownice, taśmy, sensory a  i
r  do wyszystkich rodzajów aut §  .

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU 8  
1 SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA 0 1
1 tel. 0-601 56 38 88, 0-603 60 30 44 1

CITROEN BX : kule zawieszenia, elementy hydrauliki, zawie
szenia (belka), elementy silnika, elementy blacharki i wnętrza, 
hak, półosie, felgi aluminiowe i stalowe, silnik 1 9E oraz inne. 
Bolesławiec, tel. 075/732-69-91 
CITROEN BX: maska, klapa tylna. Głogów, teł. 076/834-50-48, 
0605/91-09-77
CITROEN BX: błotniki, drzwi, wzmocnienie czołowe, chłodni
ca, zawieszenie przednie i tylne, konsola, zbiorniki, zbiornik 
paliwa, przełączniki. Gryfów SI., tel. 075/781-24-22 
CITROEN BX, 1900 ccm, diesel: silnik kompl., uzbrojony, • 1.500 
zł, skrzynia biegów, • 400 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/
79-63-94
CITROEN BX, 1400 ccm, benzyna: silnik, z kpi. dokumentacją 
-1.000 zł + VAT. Nowa Sól, tel. 0607/61-15-77 
CITROEN BX : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, silnik 
1900 ccm, diesel. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/
79-30-54
CITROEN BX : reflektory, belka silnika. Siechnice, tel. 071/ 
311-39-14,0602/71-26-65
CITROEN BX: komputery BOSCH 0280 000 751,0261200162. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
CITROEN BX, 1900 ccm, diesel: kołyska pod silnik, zderzaki, 
części blacharskie, pompy, elementy hydrauliki i inne. Wrocław, 
tel. 372-61-32,0501/18-20-77
CITROEN BX, 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, - 500 zł. 
Żelazków, tel. 062/769-12-17
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BMW 730,1988/91 r. : różne części. Lubin, lei. 0608/11-11-32 
BMW 730,1988/92 r., 3000 ccm : silnik, stan b. dobry, na czę
ści, skrzynia biegów 151, wał, zawieszenie tylne, półosie, słupek 
środkowy z progiem, dach, ćwiartka przednia, el. wnętrza, ABS, 
przepływomierz, teleskopy. Jelenia Góra, tel. 0603/20-49-17 
BMW 730,1993 r.: klimatyzacja, chłodnica + tunel, rozrusznik, 
półoś przednia lewa, drzwi, pompa hamulcowa z serwem, lu
sterko prawe i lewe, elementy zawieszenia przedniego, zbior
nik wyrównawczy, filtr pow. Wroęław, tel. 0604/13-37-05 
BMW 730,1994 r., 3000 ccm: tapicerka skórzana, kompletna ♦ 
boczki, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0603/45-92-79 
BMW 730,1994/99 r.: tarcze hamulcowe przednie (mało uży
wane). Wrocław, tel. 0601/74-63-86 
BMW 735: błotnik prawy, listwy, grille, głowice, wałek rozrzą
du, obudowa filtra, listwa przewodów, lampy przednie i tylne, 
przepływomierz, moduł, elem. klimatyzacji, wisco, wentylator, 
felgi aluminiowe 8 x 17 i 7 x 16, nadkola, klamki i inne. Wro
cław, tel. 0605/11-62-99
BMW 735 E-23,1986 r.: wszystkie części z demontażu. Jele
nia Góra, tel. 075/642-93-31
BMW 7401E-32,1993 r.: przepływomierz i obudowa filtra po
wietrza, światła tylne, zawias maski, chrom na przedni zderzak, 
felgi.aluminiowe 7 x 16J, 5-ramienne, listwy błotników, prze
kładnia kierownicza, tylne tarcze hamulcowe, mechanizm wy
cieraczek, wentylator klimatyzacji, itp. Wrocław, tel. 0609/ 
16-66-81
BMW 7401E-38,1995 r., 4000 ccm, V 8: lampy tylne, przednia 
prawa (H7), zwrotnice przednie, amortyzatory tylne (Nivo), sprę
żyny przód, tył, wahacze górne przednie, przepływomierz po
wietrza, czujniki PDC, po 98 r. Wrocław, tel. 0609/16-66-81 
BMW 8401E-31,1993 r.: przepływomierz powietrza, nakładka 
zderzaka przedniego, plastik pod tablicę rej., halogen lewy z 
kierunkowskazem Visco, wahacze górne przód, kierownica z 
poduszką, 3-ramienna. Wrocław, tel. 0609/16-66-81 
BMW 850: elementy blacharki, tylnego zawieszenia, inne. Wro
cław, tel. 0607/19-35-55
BMW E-28,1985 r., 2000 ccm, wtrysk: silnik, z kpi. dokumenta
cją, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0609/17-91-95 
BMW E-32: błotnik prawy, listwy, grille, głowice, wałek rozrzą
du, obudowa filtra, listwa przewodów, lampy przednie i tylne, 
przepływomierz, moduł, elem. klimatyzacji, wentylator, felgi alu
miniowe 8x17 i 7 x 16, nadkola, klamki i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
BMW E-34: szeroki grill • 230 zł, kierunkowskazy przednie • 50 
zł/szt., lampy tylne ciemne Heli • 380 zł, kierownica z poduszką 
pow. i taśmą - 650 zł, podsufitka - 90 zł, feljji aluminiowe 15* - 
800 zł. Wrocław. tel..Q71/788-84-42 
BMW E-34,1991 r., 2000 ccm, benzyna: różne części. Zielona 
Góra, tel. 0502/67-17-61
BMW E-34 KOMBI, 1992 r.: amortyzatory tylne kompl. wraz ze 
sprężynami, podsufitka (kombi) z szyberdachem, listwa lewa 
na dach, chromowa, szyberdach uszkodzony, podwójny. Trzeb
nica, tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
BMW E-34, E-36 : głowica silnika 2.0E 24V, elementy silnika
2.4 TD, rozruszniki, sprzęgła, cewki, pompy, komputery, ste
rowniki poduszek pow., przepływomierz, węże, dach, słupki, 
drzwi i inne. Lubin, tel. 0607/53-29-96 
BMW E-36, TDS : ćwiartka lewa tylna, słupek lewy z progiem, 
belka pod silnik, drzwi lewe, pokrywa bagażnika, zderzak, skrzy
nia biegów, zawieszenie, tapicerka, komputery i inne. Bolesła
wiec, tel. 075/732-10-37
BMW E-36,1800 ccm, wtrysk: wahacz lewy, zwrotnica z ABS.
Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20
BMW E-36: błotnik przedni prawy, -100 zł. Wrocław, tel. 0603/
19-07-50
BMW E-36: zderzak, błotnik tylny (compact), podłuźnice (nowe),

wahacze, plastiki tylnych słupków. Wrocław, tel. 071/368-19-33, 
0602/74-84-24
BMW E-36, 1999 r.: komputer wtrysku. Namysłów, tel. 0604/ 
*89-65-56
BMW E-38,1994/99 r.: tarcze hamulcowe przednie (mało uży
wane). Wrocław, tel. 0601/74-63-86 
BMW E-39: lampa ksenonowa prawa, kompletna, - 900 zł. Wro
cław, tel. 071/788-84-42
BMW E-39,1996/00 r., benzyna i diesel: szyby, drzwi, błotniki, 
maski, klapy, lampy, zderzaki, chłodnice, poduszki pow., tapi- 
cerki, skrzynie biegów, silniki, zawieszenia, dach, podłuźnice, 
progi i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
BMW E34,1988/96 r.: kierunkowskazy przednie 2 szt. - 40 zł, 
trójkąt oryg. • 50 zł, lampa tylna lewa na klapę • 50 zł. Wrocław, 
tel. 0503/04-69-47
BUICK SKYLARK. 1989/93 r., 3300 ccm: silnik z dokumenta
cją zawieszenie przednie, pompa hamulcowa, filtr węglowy, 
skrzynia biegów (automatic). Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
CHEVROLET ASTRO: lusterko lewe, instalacja elektr. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
CHRYSLER CONCORDE, 1996 r.: automatyczna skrzynia bie
gów, • 3.500 zł. Zielona Góra. teł. 068/325-84-22,0602/43-63-70 
CHRYSLER GRAND CARAYAN, 1995/98 r.: klapa tylna, zde
rzak tylny. Wrocław, tel. 071/357-76-01 
CHRYSLER LE BARON: drzwi kierowcy, klapa bagażnika, za
wieszenie tylne. Rawicz, tel. 065/546-35-10 
CHRYSLER SARATOGA, 2500 ccm, benzyna, turbo,: wszyst
kie części z rozbiórki, drzwi, maska, pokrywa bagażnika, lam
py, szyby, zderzaki, błotniki, silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nia i inne. Udanin, tel. 0600/10-67-50, woj. legnickie' 
CHRYSLER YISION, 3500 ccm, V6: tapicerki skórzane, silnik, 
zawieszenia, inne części. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
CHRYSLER VOYAGER : wózek pod silnik, wahacz. Wrocław, 
tel. 0606/40-03-11
CHRYSLER VOYAGER : lampa przednia. Wrocław, tel. 0501/ 
81-36-18
CHRYSLER VOYAGER, 1990/00 r.: różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
CHRYSLER VOYAGER, 1990/98 r.: części. Wrocław, teł 071/
789-31-68,0603/48-45-74
CHRYSLER YOYAGER, 1991 r.: fotele tylne • 600 zł. Śrem. tel. 
061/283-57-55
CHRYSLER VOYAGER, 1991/98 r.: lampy, rozrusznik. Świdni
ca, tel. 074/853-14-46,0601/58-06-94 
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r., 2500 ccm, turbo D : zawiesze
nia, osprzęt silnika, drzwi, błotniki, maska, poduszki pow., szy
by, chłodnice, grill i inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
CHRYSLER VOYAGER, 1994 r., 3000 - 3800 ccm : automa
tyczna skrzynia biegów, • 2.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/
325-84-22,0602/43-63-70
CHRYSLER YOYAGER, 1998 r., 2400 ccm: chłodnice, klimaty
zacja, skrzynia biegów (automatyczna), oś tylna, ława, ukł. kie
rowniczy, wahacze, szyby, osprzęt silnika, ukł. wydechowy, lu
sterka, licznik, zbiorniczki i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
CITROEN 2CV: gaźnik Solex, amortyzatory, sprężyny, rozrusz
nik i inne. Wrocław, teł. 338-03-89,0603/80-52-13 
CITROEN ACADIANE. drzwi, rozrusznik, belka, sprężyny, gaź
nik i inne. Wrocław, tel. 338-03-89,0603/80-52-14 
CITROEN A X : kolumny McPhersona (lewy i prawy), silnik 1.1 
E, sprzęgło kpi. Bolesławiec, tel. 075/732-69-91 
CITROEN AX, 1200 ccm: silnik, inne. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
CITROEN AX : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, zwrotnice, kolumny McPhersona, re
flektory, chłodnica. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN AX: komputery BOSCH 0280 000 751,0261200162. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
CITROEN A X : drzwi, klapa tylna, błotniki. Wrocław, tel. 0606/ 
40-03-11
CITROEN AX, 1400 ccm^diesel: silnik, • 1.200 zł, benzyna : 
silnik, • 400 zł. Żelazków, tel. 062/769-12-17 
CITROEN AX, 1984 r. poj. 1.0,1.4,1.6: alternator, lampy, zde
rzaki, mosty, belki, silnik, skrzynie biegów, chłodnica, drzwi, 
szyby, dach, zbiornik paliwa i inne. Wałbrzych, tel. 074/
846-49-58
CITROEN AX, 1988 r., 1100 ccm: silnik, skrzynia biegów i dużo 
innych. Gostyń, tel. 065/573-62-83 
CITROEN AX, 1988/92 r., 110 tys. km, 1124 ccm, benzyna,: 
błotniki przednie, oś-tylna, drzwi, klapa tylna, chłodnica, zde
rzak tylny, stacyjka i silnik + skrzynia biegów i wiele innych, 
tanio. Oława, tel. 071/303-39-29,0609/35-37-48 
CITROEN AX, 1989 r., 1400 ccm, benzyna : silnik na części, 
szyby, reflektor przedni lewy, kierunkowskazy, lampy tylne, kla
pa tylna, zawieszenie (przód i tył), nadkola przednie, plastiki, 
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., 120 tys. km. 1400 ccm : różne części. 
Jelenia Góra, tel. 0601/78-21-25 
CITROEN AX, 1991 r.: zderzak tylny czarny, szyba tylna, luki 
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. 1994 r.: różne części z demontażu. Opole, tel. 
0601/65-01-61
CITROEN BERLINGO: klapa tylna. • 450 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
CITROEN BERLINGO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, reflektory, belka silnika, wahacze, zwrot
nice, kolumny McPhersona, kierunkowskazy, obudowa z wen
tylatorem, chłodnica. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602A
71-26-65
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CITROEN

nik do diesla; BX: lampa prawa tylna; C-25: reflektor prawy. 
Wrocław, tel. 0605/20-85-98
CITROEN XM: przegub napędowy 3,0 V6, łączniki stabilizato
ra, nowe, zderzak przedni, błotniki i inne. Wrocław, tel. 0602/ 
62-61-53
CITROEN Xffl, 1991 r., 3000 ccm, V6: chłodnica cieczy, reflek
tory, wzmocnienie czołowe, klapa tylna, komplet drzwi, alterna
tor, sterowniki, elementy zawieszenia. Jelenia Góra, teł. 0600/
34-45-07
CITROEN XM, 1992 r., 300f ccm, V 6 : silnik, skrzynia biegów
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CITROEN BX. 1984 r. poj. 1,0.1.4.1.6: alternator, lampy, zde- 
rzaki, mosty, belki, silnik, skrzynie biegów, chłodnica, drzwi, 
szyby, dach, zbiornik paliwa i inne. Wałbrzych, tel. 074/ 
846-49-58
CITROEN BX, 1986 r., 1900 ccm, diesel: części silnika, zawie
szenie, półosie, maglownica. Wrocław, tel. 0602/88-49-71 
CITROEN BX, 1990 r., 1600 ccm, benzyna: komputer, cewka 
zapłonowa, kolektor ssący i wydechowy. Lubin, teł. 076/
846-65-46
CITROEN BX, 1990 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów (5), maska silnika, chłodnica, drzwi, rozrusznik, zbiornik 
pąliwa i inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 0606/49-34-97 
CITROEN BX, 1991 r.: skrzynia biegów (5), zawieszenia, ele
menty blacharki, drzwi, szyby. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
CITROEN BX, 1992 r., 1800 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
McPhersony, półosie, przekładnia kierownicza ze wspomaga
niem i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
CITROEN BX, 1995 r., 1900 ccm, diesel nowy model: silnik, •
1.950 zł. Żelazków, tel. 062/769-12-17 
CITROEN C25, 1983/93 r. 2500 ccm diesel i turbo D: części 
silnika, blacharskie, mechaniczne, skrzynia biegów i inne z de
montażu. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50 
CITROEN C25,1990 r., 2500 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów (5), zawieszenie, drzwi, szyby, mosty, wał, belki, półosie, 
fotele, chłodnica i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
CITROEN C35, 2500 ccm, diesel: części mechaniczne i bla
charskie. Rawicz, tel. 0606/46-05-48 
CITROEN CX, 2500 ccm, diesel: części silnika, półosie, ele
menty hydrauliki, pompa klimatyzacji - 250 zł, przekładnia kie
rownicza ze wspomaganiem - 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/
847-87-99
CITROEN CX, 2500 ccm, diesel: chłodnica i inne. Wrocław, tel. 
338-03-89,0603/80-52-14
CITROEN CX, 1983 r., 2500 ccm, diesel: wszystkie części, 
dokumentacja lub zamienię na Zastawę 1100. Leszno, tel. 065/ 
520-29-70,0603/33-31-36
CITROEN EVASION : maska silnika, drzwi, błotniki, zderzaki, 
grill, wzmocnienie czołowe, obudowa z wentylatorem, przekł. 
kierownicy, belka silnika i pod chłodnicę. Siechnice, teł. 071/ 
311-39-14,0602/71-26-65
CITROEN EVASION : klapa tylna, zawieszenie. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11
CITROEN GSA: błotniki, szyba przednia i tylna do kombi, drzwi, 
felgi i inne. Wałbrzych, tel. 0608/16-52-50 
CITROEN JUMPER: maska, drzwi, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, belka silnika, wahacze, reflektory, kierunkowskazy, zde
rzaki, grill, chłodnice, obudowa z wentylatorami, lusterka. Siech
nice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN JUMPER: belka tylna, kolumny McPhersona, zawie
szenie przednie, skrzynia biegów, resory, chłodnica, drzwi, lam
py, błotniki, wzmocnienia, szyby, lusterka i inne. Wałbrzych, tel. 
074/849-02-00,0607/15-05-84
CITROEN JUMPER, 1998 r.: drzwi przednie, tylne i boczne, 
serwo, obudowa filtra powietrza i inne. Głogów, tel. 076/ 
834-95-05,0603/12-30-69
CITROEN JUMPER. 1999 r., 47 tys. km : silnik 1900 ccm D 
kompletny, różne skrzynie biegów, części mechaniczne, elem. 
blacharki, drzwi, błotniki, całe boki, pompy, zawieszenia, ma- 
glownice, felgi, koła, siedzenia 1-, 2-, 3-osobowe (luksusowe i 
standardowe). Wrocław, tel. 071/342-19-70,0601/74-19-45 
CITROEN JUMPY: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, chłodnice, belka silnika i pod chłodnicę, reflek
tory, obudowa z wentylatorami, przekł. kierownicy. Siechnice, 
teł. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN JUMPY, 2500 ccm, TDI: części silnika, zawieszenia, 
drzwi boczne, lewa podłużnica. Wrocław, tel. 0605/78-66-82 
CITROEN SAXO : oś tylna kompl, - 500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
CITROEN SAXO: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, zwrotnice, kolumny McPhersona, 
chłodnice, wentylatory, reflektory, kierunkowskazy, klapa tylna, 
ścianka tylna, lampy tylne, lusterka. Siechnice, tel. 071/ 
311-39-14,0602/71-26-65
CITROEN VISA, 1100 ccm : różne części z demontażu, skrzy
nia biegów, sprzęgło, drzwi uzbrojone (4 szt.), rozrusznik, pom
pa wody (2 szt.), felgi, reflektory, lampy tylne, alternator, zawie
szenie tylne, szyba przednia, zbiornik paliwa, klapa tylna, pom
pa hamulcowa, maska przednia. Krzeszów, tel. 075/742-34-01 
CITROEN XANTIA: maska przednia i tylna. Oleśnica, teł. 0601/ 
72-56-81
CITROEN XANTIA : lampy tylne. st. iypu. Oława, tel. 071/ 
303-89-80
CITROEN XANTIA : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, lusterka, belka silnika, wahacze, reflek
tory, kierunkowskazy, klapa tylna, oś tylna, chłodnice, obudowa 
z wentylatorami. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN XANTIA, 1996 r., 1800 ccm : skrzynia biegów, za
wieszenia, oblachowanie, szyby, drzwi, różne części z demon
tażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25,0603/67-61-05 
CITROEN XANTIA, 1998 r.: kierunkowskaz prawy, szyba klapy 
tylnej, listwa ozdobna, plastiki, tapicerka do drzwi tylnych le
wych, zderzak tylny. Wałbrzych, tel. 074/665-04-45 
CITROEN XM : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, halogeny, reflektory, klapa tylna, wentylatory, 
chłodnice, belka silnika. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/
71-26-65
CITROEN XM : szyba tylna. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
CITROEN XM : części. Wilkowice, tel. 065/534-13-39 
CITROEN XM: tylne lampy, tylne blendy, zbiornik paliwa + czuj-

automatic, gwarancja, kod i komputer, kpi., tecjin. sprawne, • 
1.666 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/22-05-66 
CITROEN XM, 1993 r., 2100 ccm, 12V. turbo D : silnik i inne 
części. Jawor, tel. 076/870-87-51 
CITROEN XSARA PICASSO: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, 
klapa tylna. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN XSARA: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, belka silnika, zwrotnice, kolumny 
McPhersona, reflektory, ścianka tylna, klapa i lampy tylne, chłód-
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nice, obudowa z wentylatorami. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN XSARA PICASSO : oś tylna. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51,314-38-54
CITROEN XSARA : siedzenia przednie oraz plastiki wnętrza 
tylne. Środa Śląska, tel. 071/317-43-64, 0601/79-84-77 
CITROEN XSARA, 1997/01 r.: drzwi tylne prawe. Moszna, tel. 
077/466-96-91,0602/15-59-64
CITROEN XSARA, 1999 r.: kolumny McPhersona, wahacze,
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.wózki’ , zwrotnice, stabilizatory, zawieszenie przednie, oś tyl
na. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
CITROEN ZX : maska silnika, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, 
reflektory, kierunkowskazy, belka silnika. Siechnice, tel. 071/ 
311-39-14,0602/71-26-65
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk: różne części używa
ne, z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
DACIA 1310: rozrusznik, alternator, półosie, wahacze przed
nie i tylne, oś tylna, skrzynia biegów, ukł. kierowniczy, zawie
szenie przednie kpi., silniczek wycieraczek i inne. Wrocław, tel.
321-26-62
DAEWOO ESPERO : zderzak tylny. Siechnice, tel. 071/ 
311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
DAEWOO ESPERO : nowe halogeny, Wrocław, teł. 0601/
80-99-18
DAEWOO ESPERO, 1995 r.: szyby drzwiowe, mechanizm pod
noszenia szyby (elektryczny), siłownik centralnego zamka. Bo
lesławiec, tel. 0501/55-60-62
DAEWOO ESPERO, NEXIA, 1996 r . : części używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
DAEWOO LANOS, 22 tys. km, 1500 ccm: silnik z dokum., gwa
rancja. Wrocław, tel. 071/322-34-23,0601/73-26-06 
DAEWOO LANOS: drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, teł. 071/ 
302-72-09
DAEWOO LANOS, 1997 r., 1600 ccm. 16V: dach, drzwi, za
wieszenie, silnik, skrzynia biegów i inne. Wrocław, tel. 0503/
74-80-58
DAEWOO LANOS, 1999 r., 1500 ccm: skrzynia biegów, zawie
szenie przednie i tylne, drzwi, klapa tylna, lampy tylne i inne. 
Jawor, tel. 0603/62-30-62
DAEWOO LANOS, 1999 r.< silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nia, drzwi, ukł. kierowniczy, klimatyzacja, poduszki pow., kon
sola, wiązka inst. elektr., chłodnica, filtr pow., zbiorniki i inne. 
Lubin, tel. 0603/48-47-12
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, MATIZ, NUBIRA: drzwi, zderzaki, błotniki, 
chłodnica, elektryczne szyby, halogeny, wzmocnienie boczne, 
reflektory i inne. Siechnice, tel. 071/311-47-60 po godz. 18, 
0607/63-77-40
DAEWOO LANOS, NIEXIA, NUBIRA, MATIZ: różne części z 
demontażu. Wschowa, tel. 0605/91-88-41 
DAEWOO LANOS, NUBIRA II: nowe owiewki drzwiowe, listwy 
boczne, reflektory. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
DAEWOO LEGANZA : atrapa przednia. Wrocław, tel. 0601/ 
95-16-78
DAEWOO LEGANZA : reflektor prawy. Wrocław, tel. 0603/
85-13-62
DAEWOO LEGANZA, 1999 r.: części przodu, poduszki pow. i 
inne. Żagań, tel. 0609/15-15-81

Q P 00 'i4 6 2 |

Diagnostyka, remonty silników i zawieszeń
spizedaż części nowych i używanych
50-160 Wrocław, ul. Boya Żeleńskiego 55 
tel. (071) 372-61-32, kom. 050118 20 77

NADWOZIE
DAEWOO MATIZ

FABRYCZNIE NOWE
cena 2.000 zł brutto

M ożliw ość  rejestracji 
ZDERZAKI, DRZWI PRZEDNIE I TYLNE PRAWE 

DAEWOO MATIZ 
cena 150 zl brutto 

DAEWOO LANOS - ZDERZAKI
cena 160 z l brutto O

MATIZ-POKRYWY BAGAŻNIKA |  
cena 180 z l brutto 

Wystawiamy faktury VAT 
tel. 076/844-43-17. 0-603 956 056
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m  INTERT s.c. _________Wrocław, ul.Borowska 128
tel.fax 336-24-26 tel.336-54-25 (wjazd od ul. Żegiestowskiej)

DAEWOO MATIZ: zderzaki, lampy, maski, drzwi, klapy i inne.
tel. 0503/32-15-64 

DAEWOO MATIZ : różne części blacharskie i mechaniczne. 
Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
DAEWOO MATIZ, 1999 r.: kolumny McPhersona prawy + wa
hacz, stabilizatory, 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.: błotniki, maski, zderzaki. Wałbrzych, 
tel. 074/843-36-30
DAEWOO MATIZ, NUBIRA, LANOS: drzwi, klapa tylna, waha
cze. zwrotnice, półosie, kolumny McPhersona, listwa kierowni
cza, stabilizatory. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
DAEWOO MUSSO: blenda na tylną klapę. Wrocław, tel. 0601/ 
95-16-78

DAEWOO NEXIA, 1600 ccm. wtrysk: silnik, • 500 zł. Świebo
dzice, tel. 074/858-99-67,0606/12-99-22 
DAEWOO NEXIA : różne części. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA: drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 071/ 
302-72-09
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 70 tys. km, 1600 ccm; benzyna : 
silnik oclony, skrzynia biegów, klapa tylna z szybą, pompaABS, 
serwo, podszybie. Bielawa, fel. 0603/22-55-40'
DAEWOO NUBIRA KOMBI: zderzak/roleta. Wrocław, tel. 0502/ 
29-43-24 ;
DAEWOO TICO : błotniki tylne. Wrocław, tel. 071/333-70-92. 
0601/56-17-22 - * '

DAEWOO TICO. drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, teł. 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, 1998 r.: zderzak przedni czamy, • 100 zł. Kęp
no, tel. 0601/17-46-48 .
DAEWOO TICO, 1999 r.: błotniki, maski, zderzaki. Wałbrzych, 
tel. 074/843-36-30
DAEWOO TICO, 2000 r .: prawy bok cały z tyłem, siedzenia, 
silnik, oś tylna, zawiesz. przednia. Bolków, tel. 0604/31r96-65 
DAEWOO TICO, MATIZ: drzwi, maska przednia, zderzaki, lam-, 
py i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAEWOO TICO, MATIZ, NUBIRA: reflektory, błotniki, zderza
ki. Wrocław, tel. 0606/40-03-11

DAEWOO]
tel. 071/789-90-56 
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O  DAEWOO NEXIA, LANOS, FIAT BRAVA, CINOU

ECENTO, SEICENTO, TIPO, UNO, TEMPRA, PUN
TO, SIENA, DUCATO, roczniki 1980-200 r.: reflek
tory, lampy, kierunkowskazy, halogeny, atrapy, 
zderzaki, ch łodn ice , b lacharka i inne. 
„REG-PLAST”, Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 
071/355-06-07,0602/18-87-35 81011391

DAF 400, 2500 ccm, diesel: wszystkie części z demontażu. 
Gromadka, tel. 0600/35-98-92,0604/78-33-32 
DAF 400 : różne części. Przylep, tel. 068/321-32-96, 0603/ 
04-26-45
DAF 400 : zawieszenie, most tylny, resory, wał, lampy, drzwi, 
skrzynia biegów, elementy blacharki. Wrocław, tel. 0601/ 
79-08-31
DAF 400,1988/95 r., 2500 ccm, diesel, turbo D : wszystkie czę
ści. Gromadka, tel. 076/817-20-73,0601/75-93-91 
DAF 400,1991 r.: różne części. Trzebnica, tel. 071/387-12-79 
DAF 55,66,1100 ccm, benzyna odpowiednik Volvo 66, DL: sil
nik, gwaranqaJ - 290 zł. Wrocław, tel. 0607/63-23-05 
DAIHATSU APPLAUSE, 1998/01 r.: maska przednia. Wrocław, 
tel. 0601/72-56-81
DAIHATSU CHARADE, 900 ccm, turbo D : silnik * skrzynia bie
gów, - 2.500 zl. Sobótka, tel. 071/316-22-14,0601/78-23-69 
DAIHATSU CHARADE: drzwi, maski, zderzaki, koła, lampy, grił, 
amortyzatory, katalizator i inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
DAIHATSU CHARADE : drzwi kompl. Wrocław, tel. 0601/ 
72-56-81
DAIHATSU CHARADE : skrzynia biegów, • 350 zl. Zelazków, 
tel. 062/769-12-17
DAIHATSU CHARADE, 1985 r .: skrzynia biegów, chłodnica, 
drzwi. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94.0607/48-86-73 -
DAIHATSU CHARADE, 1988/92 r.. 1000 ccm : drzwi, błotniki 
przednie i tylne, klapa, zawieszenia, skrzynia biegów, osprzęt 
silnika, lampy, szyby, zderzaki, ćwiartki tylne i inne części. Wro
cław. tel. 0503/36-60-05
DAIHATSU CHARADE, 1992 r.: klapa tylna lewa i przednia pra

wa, przekł. kierownicy, kolumna kierownicy, serwo, bębny, wa
hacze, konsola, liczniki, fotele kpi. -170 zł. Świdnica, tel. 074/ 
858-99-67,0606/12-99-22
DAIHATSU CUORE: klapa tylna, maska, zderzaki, lampy i inne. 
Wrocław, tel. 0601/95-16-78
DAIHATSU SIRION: zderzaki, klapa tylna. Wrocław, teł 0601/ 
95-16-78
DODGE CARAYAN, 1991/95 r.: póloś prawa • 350 zł. zakola 
plastikowe lewe przednie-100 zł. Wrocław, tel. 071/364-47-87, 
0502/53-17-39
DODGE GRAND CARAYAN, 1994 r.: różne części z rozbiórki.
Stefanowice, tel. 0600/36-13-01,074/858-50-02
DŹWIG KRAZ: przedłużka (wstawka) wysięgu 4 m, 1 szt. - 350
zł, tłumik, nowy, nieużywany -120 zł. Komprachcice, tel. 077/
464-62-80 w godz. 18 - 21,464-71 *35
DŹWIG LECH : ramię wysięgu, górny człon, dolny człon, przed-

łużki (wstawki), zblocze hakowe 101,-1.200 zł. Komprachcice, 
tel. 077/464-62-80 w godz. 18-21 
DŹWIG POLAN: przedłużka (wstawka) wysięgu, 2 szt. • 400 zl. 
zblocze hakowe, 101 - 250 zł. Komprachcice, tel. 077/464-73-63 
w godz. 18-21
FIAT, 1900 ccm, turbo D : silnik + skrzynia biegów, - 3.500 zł. 
Sobótka, teC 071/316-22-14,0601/78-23-69 
FIAT 125p : chłodnica • 30 zł, szyba przednia - 20 zł, pompa 
wody • 30 zł, alternator, zaciski, przekładnia kierownicy, me
chanizm różnicowy, opony, hak i inne. Brzeg, teł. 0603/21-82-78 
FIAT 125p: silnik po remoncie, ż montażem - 650 zł, skrzynia 
biegów, z montażem -150 zł. Domasław, tel. 071/311-98-33

FIAT 125p: drzwi tylne nowe, zawieszenie przednie kpi. skrzy
nia biegów /4/. Jelenia Góra, tel. 075/642-93-31 
FIAT 125p: nowy alternator, -100 zł. Kamienica, gm. Paczków, 
tel. 0606/52-68-10
FIAT 125p: zawieszenie przednie, skrzynia biegów, most tylny, 
szyby, tapicerka i inne. Oleszna, tel. 071/346-19-24 
FIAT 125p : gażnik, serwo, opony, aparat zapłonu + cewka, 
uszczelki do silnika, amortyzatory, linka hamulca ręcznego, klak
sony, pompa olejowa • 100 zł, resory - 50 żł, elektr. aparat za
płonu, kpi. - 320 zł lub zamienię na telefon kom.. Rożnów, tel. 
074/810-25-35
FIAT 125p : szyba przednia -10 zł, tylna ogrzewana -10 zł, 
główka okrągłego mostu tylnego -15 zł, wzmocnienie przednie
• 20 zł, licznik kwadratowy • 10 złr docisk z kołem zębatym, 
nowe-30 zł. Świebodzice, tel. 074/854-11-85 .
FIAT 125p : kolumna kierownicy • 80 zł, skrzynia biegów (4). 
skośna -150 zł, kierownica - 20 zł, alternator • 40 zł, szyba 
tylna z uszczelką -15 zł, rura wydechowa, nie używana - 20 zł, 
siedzenia tylne - czarny zamsz • 30 zł, docisk sprzęgła - 25 zł i 
inne. Świebodzice, tel. 074/854-35-75 
FIAT 125p: silnik z osprzętem • 250 zł, skrzynia biegów - 75 zł, 
wał napędowy - 50 zł, chłodnica - 45 zł, szyba tylna • 20 zł, 
maski, światła, obrotomierz i inne. Wałbrzych, tel. 074/842-69-64 
prosić Łukasza
FIAT 125p: szyba tylna ogrzewana - 30 zł, klamki drzwi tylnych 
2 szt., nowe - 5 zl/szt. Wałbrzych, tel. 0608/31-29-54 
FIAT 125p : klapa, elementy elektr., elementy napędu, gażnik, 
szybkościomierz, koła kpi., siedzenia kpl„ głowica, tarcze ha
mulcowe. Wrocław, tel. 0502/53-18-09 po godz. 1j6, 071/ 
322-23-56
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: okrągłe zegary, skrzynia biegów (5). pompa wody, 
przekładnia, wahacze, zbiornik, kierownica Caro, obrotomierz, 
pas przedni dolny, maska, wzmocnienia przednie z podłużnica- 
mi. tłumik Wupex, tarcza sprzęgła, zaciski, alternator. Wrocław, 
tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
FIAT 125p: most tylny -100 żł i inne części. Wrocław, tel. 0609/ 
63-05-78
FIAT 125p: hak - 50 zł, bagażnik - 70 zł, lusterka dodatkowe, 
montowane do błotników, 2 szt. • 30 zł. Wrocław, tel. 343-18-19 
FIAT 125p : maska silnika - 20 zł, pokrywa bagażnika • 20 zł, 
skrzynia biegów (4) • 50 zł. zbiornik paliwa • 25 zl, siedzenia 
kpi. -100 zł, kolumna kierownicy z przekładnią - 30 zł. Wrocław, 
tel. 343-18-19
FIAT 125p: silnik • 250 zł, skrzynia biegów (4) • 40 zł, maska • 
35 zł, rozrusznik • 50 zl, chłodnica - 50 zł, drzwi • 30 zł, stacyjka
• 40 zł, koła z oponami • 40 zł. Wrocław, teł. 0502/87-41 -67 
FIAT 125p: silnik na części, skrzynia biegów, tylny most, reso
ry, wał, koła, drzwi kpi., błotniki, przednia i tylna ścianka, lampy, 
szyby, przekł. kierownicza. Wrocław, tel. 071/373-90-73.0501/ 
94-75-25
FIAT 125p: drzwi przednie prawe i tylne, nowe - 60 zl/szt. Wro
cław, tel. 071/396-36-33
FIAT 125p po regeneracji: głowica, rozrusznik, aparat zapłonu, 
pompa wody, skrzynia biegów (4), - 400 zl. Wrocław, tel. 071/ 
350-65-00
FIAT 125p: wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 0601/ 
71-69-78
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm: silnik w b. dobrym stanie • 360 
zl, skrzynia biegów (5) • 350 zł, most tylny, zawieszenie, bla
charka i inne. Świebodzice, tel. 074/855-77-75 po godz. 18, 
0603/4348-28
FIAT 125p KOMBI, 1986 r., 1500 ccm : drzwi, szyby, pokrywy,

most, resory, wał korbowy z panewkami, inne części z rozbiór
ki. Robert Rygiel, 57-451 Bartnica 71, gm. Nowa Ruda 
FIAT 125p, 1986 r., 30 tys. km, 1500 ccm: silnik z osprzętem, 
stan b. dobry • 400 zł. Wrocław, tel. 0608/66-97-65 
FIAT 125p, 1986 r., 25 tys. km, 15Ó0 ccm : silnik kompl., po 
remoncie, stan b. dobry - 480 zł, gwarancja, most tylny (kwa
dratowy) -150 zł, drzwi • 35 zł/szt., szyby, stacyjka, rozrusznik, 
fotele ze skaju, czarne, bardzo ładne kompl. - 70 zl, gażnik, 
aparat zapłonowy, maska przednia i inne. Zawonia k. Trzebni
cy, teł. 0608/16-25-78
FIAT 125p, 1988 r.: alternator, gażnik, pompa ham. z serwem - 
40 zł, chłodnica, nagrzewnica -20 zł/szt., resory, amortyzatory, 
klapa tylna, drzwi lewe, szyby, licznik, stacyjk, silniczek wycie
raczek -15 zł/szt., skrzynia biegów (5) 1990 r. - 200 zł oraz inne 
z rozbiórki. Bolesławiec, teł. 0609/35-01-07 
FIAT 125p, 1988 r.: zbiornik paliwa, pompa oleju, pompa ham.,. 
nagrzewnica, wał, lampy, zawieszenia, piasty, pasy bezwł., licz-' 
nik i inne. Wrocław, tel. 071/354-21-43 
FIAT 125p, 131: skrzynia biegów (5) -150 zł, (4) - 70 zł. chłod
nica • 70 zł, rozrusznik, alternator, nagrzewnica, szyby, stacyj
ka, wal napędowy • 40 zl, zegary okrągłe • 70 zł i inne. Wrocław, 
tel. 0502/96-98-96
FIAT 126p, 650 ccm: wszystkie części z rozbiórki, maska, kla
pa, silnik, rozrusznik, skrzynia biegów, szyba, koła, drzwi, sie
dzenia lotnicze i inne. Bielawa, tel. 074/645-73-08, 074/ 
832-35-54,0609/42-39-03
FIAT 126p: skrzynia biegów • 120lzI, klapa tylna, inne. Bolków, 
tel. 0607/55-03-07
FIAT 126p: skrzynia biegów -150 zł, alternator z blachą • 130 
zl, głowica • 40 zł, stacyjka, części silnika, prądnica, szyby, 
wahacze, klapa, belka, inne. Brzeg, teł. 0603/21 -82-78 
FIAT 126p : 4 nowe koła, • 280 zł lub w rozliczeniu kosiarka 
spalinowa. Chojnów, tel. 0603/43*36-98 
FIAT 126p: silnik po remoncie, z montażem - 400 zł, skrzynia 
biegów, z montażem - 300 zł. Domasław, tel. 071/311-98-33 
FIAT 126p: skrzynia biegów, po uszczelnieniu, -180 zł. Gawo
rzyce, teł. 076/831-65-30,0606/64-27-51 
FIAT 126p: nadwozie na kołach, drzwi lewe, kpi. szyb, rozrusz
nik, kolumna kierownicy, wahacz prawy, resor, koła 2 szt., ma
ska, klapa, belka, bak, prądnica i inne. Jabłów, teł. 074/ 
845-03-27
FIAT 126p : skrzynia biegów, alternator, zderzaki, rozrusznik i 
inne części. Jełcz-Laskowice, tel. 071/318-81-55 po godz. 15, 
0503/68-40-19
FIAT 126p : skrzynia biegów, nowa. Jelenia Góra, tel. 075/ 
642-93-31
FIAT 126p: różne części. Jelenia Góra, tel. 0603/25-96-02 
FIAT 126p, 650 ccm: tarcze sprzęgłowe, wał, gażnik, lewarek, 
trójkąt, • 200 zł. Kamienica, gm. Paczków, tel. 0606/52-68-10 
FIAT 126p: skrzynia.biegów, rozrusznik, nadwozie z dokumen
tacją 1989 r. Kowalów, woj. wrocławskie, tel. 0605/62-69-98 
FIAT 126p, 650 ccm: silnik z alternatorem, szyby, klapa tylna, 
maska przednia, zwrotnice, przekł. kierownicy, rozrusznik na 
linkę, belka tylna, koła, zbiornik paliwa, sprężyny, zderzaki, ukl. 
kierowniczy, amortyzatory. Legnica, tel. 076/856-40-22, 0604/ 
71-04-20
FIAT 126p,: bagażnik dachowy, zamykany na kluczyk, -110 zł. 
Mościsko, tel. 074/832-91-44
FIAT 126p: silnik, skrzynia biegów, koła, opony, • 300 zl. Obor
niki śląskie, woj. wrocławskie, tel. 0604/34-99-79 
FIAT 126p : turbina montowana pod gażnikiem. Oborniki ślą
skie, tel. 0605/13-50-29
FIAT 126p : różne części. Oława, tel. 0604/75-27-83 
FIAT 126p: silnik uzbrojony, skrzynia biegów, koła na gwaran
cji, alternator, rozrusznik, lotnicze fotele, zregenerowane zwrot
nice, stacyjka, szyby, reflektory, akumulator i wiele innych. Oła
wa. tel. 0501/51-86-69
FIAT 126p: silnik kpi. z alternatorem - 300 zł, skrzynia biegów
• 120 zł, dokumentacja oraz inne części. Opole, tel. 0601/ 
46-16-29
FIAT 126p. karoseria • 150 zł, silnik - 200 zł, skrzynia biegów • 
200 zł i inne części. Paczków, tel. 077/431-78-88.431-75-08 
FIAT 126p : tylna pólka, 2 x 100 W, -150 zł. Krzysztof Kraw
czyk, 63-435 Pawłów, gm. Sośnie, ul. Kolejowa 71 
FIAT 126p: skrzynia biegów, stan dobry + czujnik -180 zł, dru
ga w stanie średnim • 100 źli rozrusznik, koła n. typu, doku
mentacja. Ratowice, tel. 0606/42-15-39 
FIAT 126p, 650 ccm : silnik z alternatorem, • 250 zł. Strzelin," 
tel. 071/392-32-35
FIAT 126p BIS: alternator, aparat zapłonowy, przewody układu 
chłodzenia, wentylator z obudową chłodnicy, termostat z obu
dową, poduszki zaw. skrzyni biegów, nowe. Świdnica, teł. 074/ 
640-63-67,0601/71-05-50
FIAT 126p: siedzenia lotnicze • 75 zł/szt., felgi 12 do 126p • 20 
zł/szt., szyby tylne • 20 zł. Świdnica, tel. 074/852-43-95 
FIAT 126p : drzwi, szyby, maska, klapa, belka, skrzynia bie
gów, alternator, rozrusznik, kierownica, resor, bak, wahacze, 
bębny, zderzaki, prądnica, koła, lampy, głowica, wał, cylindry, 
dywany, koło zamachowe, pasy, półka, licznik i inne. Świebo
dzice, tel. 074/854-51-61
FIAT 126p : licznik szeroki • 60 zl, silnik (650 ccm, możliwość 
sprawdzenia) • 220 zł. skrzyriia biegów -130 zł, alternator • 150 
zł, koła - 40 zł/szt.. rozrusznik nowego typu -100 zł, fotele lotni
cze • 80 zł, nadwozie (stan dobry) • 300 zł i inne z demontażu. 
Trzebnica, tel. 071/312-33-54.090/34-14-92 
FIAT 126p: silnik z osprzętem • 230 zł, skrzynia biegów • 100 
zł, resor - 35 zł, wahacze, zwrotnice, maski przednie i tylne, 
światła, szyby boczne otwierane i inne. Wałbrżych, teł. 074/ 
842-69-64 prosić Łukasza
FIAT 126p: drzwi prawe • nowe, nie używane, zakonserwowa
ne, starego typu, -100 zł. Wałbrzych, fel. 074/841 -98-80 
FIAT 126p: fotele przednie 2 szt. • 30 zł, pompa paliwa -15 zl. 
Wałbrzych, tel. 0608/31-29-54
FIAT 126p: skrzynia biegów + przeguby -100 zł, zderzaki wą
skie • 20 żł, rozrusznik starego typu - 20 zl. Wałbrzych, tel. 074/ 
849-60-34,0607/42-80-93
FIAT 126p: skrzynia biegów ♦ silnik, alternator, stan b. dobry, •
600 zł. Wałbrzych, tel. 0609/27-44-07
FIAT 126p : silnik 45 KM, wahacze, szyby, inst. elektryczna,
felgi 13*, klapa, zwieszenie i inne. Wałbrzych, tel. 074/840-55-13,
0605/07-53-98
FIAT 126p: rozrusznik na kluczyk - 90 zł. Wojciechów, tel. 077/ 
419-56-85 po godz. 22
FIAT 126p : wieniec zębaty, kolo talerzowe, wałek atakujący, 
wałek sprzęgła, łożysko oporowe, zębatka od rozrusznika. Wo
łów, tel. 0601/19-14-48
FIAT 126p: fotele rozkładane, nie używane, 2 sztuki. Wrocław, 
tel.321-21-91
FIAT 126p: zegary uszkodzone • 50 zl/szt., sprężyny nowe • 40 
zl/2 szt., stacyjka - 40 zł, akumulatory, stan dobry - 40 zł i 60 zl. 
Wrocław, tel. 0502/96-98-90
FIAT 126p: szeroka deska rozdz., felgi 12, szyby, blok i inne. 
Wrocław, tel. 0501/83-83-64
FIAT 126p: silnik, skrzynia biegów, szyby i wiele innych części, 
tanio. Wrocław, tel. 071/343-16-93 
FIAT 126p : blok silnika (nowy) - 90 zł. rozrusznik (zapłon w 
stacyjce) -100 zł, przekł. kierownicza • 30 zł, zbiornik paliwa 
kpi. • 30 zł, amortyzatory, techn. sprawne -15 zł/szt., koło tale
rzowe z wałkiem do skrzyni biegów (nowe) - 40 zł. Wrocław, tel. 
071/783-46-25
FIAT 126p: różne części, nowe i używane, tanio. Wrocław, tel. 
071/357-40-46 po godz. 16
FIAT 126p: głowice, zestaw naprawczy silnika, przekładnia li- 
stwowa, hak, bagażnik, łożyska, części do skrzyni biegów, wał 
korbowy, wałek rozrządu, dmuchawa, nagrzewnica, zderzaki, 
kierownica. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
FIAT 126p EL: prędkościomierz, - 50 zł. Wrocław, tel. 338-27-62 
FIAT 126p FL: alternator z dmuchawą • 160 zł, nowe koła, 13*
• 100 zl, przekł. kierownicy • 50 zł, regenerowane zwrotnice - 40 
zł, wahacze - 30 zł, rozrusznik - 30 zl, stacyjka • 30 zl, amorty
zatory, sprężyny -10 zł, zbiornik paliwa • 20 zl, hak • 50 zł, 
bębny. Wrocław, tel. 361-95-65,0607/42-82-29
FIAT 126p: skrzynia biegów -150 zł, zwrotnice po regeneracji, 
resor, wahacze, kpi. zwrotnice. Wrocław, tel. 071/357-59-92 
FIAT 126p BIS: silniki ha części, skrzynia biegów, przekł. kie
rownicy, zvi(rotnice, koła, szyby, resor, lampy, alternator, rozrusz
nik, głowica, siedzenia lotnicze, chłodnica, nagrzewnica, dmu
chawa, licznik, kierownica, przełączniki świateł, drzwi, klapa 
tylna, belka. Wrocław, tel. 071/373-90-73, 0501/94-75-25 
FIAT 126p nowe: łożyska, pedały, zamki, półosie, wahacze, kpi. 
kierunkowskazów i linek, licznik starego typu, przewody hamul
cowe, zwrotnice, aparat zapłonowy, uszczelki, tarcza sprzęgła, 
przeguby, poduszka silnika, przewody hamulcowe i inne drob
ne. Wrocław, teł. 372-64-11 rano i wieczorem 
FIAT 126p, 650 ccm: sprzęgło kpi. - 60 zl, rozrusznik, linka • 40

zł, przekł. - 30 zł, wahacze z bębnami - 40 zł/szfc, jajnik -50 zl. 
Wrocław, tel. 0608/66-97-65
FIAT 126p,: klapa - 50 zł, belka silnika • 50 zł, drzwi • 50 zł, 
szyby boczne tylne -10 zł, przekładnia kier. • 30 zł, wahacze, 
kol. kierownicza, koła 12*. 13*. Wrocław, tel. 071/325-13-37, 
318-14-45 po 20
FIAT 126p: alternator • 150 zł, skrzynia biegów -130 zł, licznik 
szeroki - 80 zl, rozrusznik na elektromagnez -120 zł, głowica 
650 ccm - 80 zł, maska • 50 zł, drzwi - 50 zł, szyba, zawieszenie 
nowego typu - 80 zl, kolumna kierownicy - 40 zł., silnik 650 ccm 
z dokumentacją -. 250 zł, kierownica, gruba - 25 zł, wahacze • 
25 zl/szt., opony - 35 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p: klatka bezpieczeństwa, kubełkowe fotele, pasy szel
kowe, kierownica sportowa. Wrocław, teł. 342-16-15 
FIAT 126p: silnik • 200 zł, rozrusznik na linkę - 25 zł, głowica - 
100 zł, koła z oponami - 40 zł, stacyjka, nowy typ - 30 zł, drzwi, * 
maska - 30 zł, klapa  ̂25 zł, belka -15 zł, szyba przednia - 25 zł. 
Wrocław, lei. 0502/87-41-67
FIAT 126p : rozrusznik, kolumny półki tylnej, klapa tylna, wa
hacz tylny lewy, wahacz przedni z bębnem, belka ze zderza
kiem, szyby drzwiowe, kierownica, wycieraczki przednie, luster
ka chromowane, hak, zderzaki, szyby tylne, sprężyny tylne, 
zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 126p: alternator, przekładnia, lusterka, zderzaki ze spo- 
ilerem, spoilery tylne, owiewki drzwiowe, pasy przednie i tylne, 
lotnicze fotele, tłumiki Wupex, zagłówki, podsufitka. blenda tyl
na, błotniki, progi, maska, ścianka, podłoga, repereturki drzwio
we. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT 126p: wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 0601/ 
71-69-78
FIAT 126p: alternator -145 zł, silnik (600 ccm) z uszkodzoną', 
głowicą. Wrocław, tel. 071/325-55-37 wewn. 21, po g. 20,0503/ 
91-43-63
FIAT 126p: silnik bez osprzętu - 200 zł, alternator * wentylator 
* blacha -180 zł, fotele • 30 zł/szt., skrzynia biegów, szyba 
przednia, licznik szeroki. Ziębice, tel. 074/816-01-45 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm: karoseria (wymienione progi, błot
niki tylne) - 350 zł, skrzynia biegów -140 zł, silnik, stan b. dobry 
- 200 zł i inne. Brzeg, tel. 0608/57-38-92 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm: silnik, stan idealny, - 400 zl. Wał
brzych, tel. 074/844-27-80
FIAT 126p, 1985 r.: różne części z demontażu. Młyńsko, gm. 
Gryfów Śl . lei. 0601/57-22-41
FIAT 126p, 1985 r : fotele lotnicze, silnik, skrzynia biegów, szy
by i inne. Czernica Wrocł., teł. 071/318-01-55 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm: silnik, udokumentowane pocho
dzenie - 250 zł, alternator -1 50 zl, lampy przednie, aparat za
płonowy • 30 zł, silnik -100 zł, skrzynię biegów -150 zł. Piława 
Górna, tel. 074/837-22-37
FIAT 126p, 1986 r.: silnik z dokumentacją, zawieszenie (nowy 
typ), instalacja, szyby, zderzaki (szerokie), stacyjka i inne. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-75-35
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm: silnik w b. dobrym stanie • 250 zł, 
skrzynia biegów -160 zł, zawieszenie, bak, szyby, lampy, bla
charka i inne. Świebodzice, tel. 074/855-77-75 po godz. 18, 
0603/43-68-28
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm: skrzynia biegów, bak, alterna
tor, przekładnia listwowa, koła, sprężyny, rozrusznik magnetycz
ny, lampy, szyby, dmuchawa, licznilc, konsola środkowa, kie- 
. równica gruba, klapa tylna, stacyjka, docisk sprzęgła, rozrusz
nik zwykły, części silnika i inne. Oława, tel. 071/303-29-25,0606/ 
42-15-39
FIAT 126p, 1989 r.; skrzynia biegów • 180 zł, tylne lampy • 10 
zł/szt., kierownica (FL) - 25 zł, belka -15 zł. klapa -15 zł, plasti
kowe zderzaki • 10 zł/szt., resor • 25 zl, felgi • 15 zł/szL, przed
nia szyba - 25 zl, wahacze • 30 zł/szt. i inne. Sobótka, teł. 071/ 
316-34-02,0604/96-02-73
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, 650 ccm : skrzynia biegów, al
ternator, deska rozdz., rozrusznik, koła, szyby, zawieszenie, 
silnik, stacyjka, lampy, zderzaki, tapicerka, gażnik, aparat za
płonu. Wrocław, teL 0501/40-31-35 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 703 ccm biały: nadowzie, silnik, skrzy
nia biegów, aparat zapłonowy,. wahacze,,alternator, zbiornik 
pajiwa, zawieszenie, listwa, chłodnica, drzwi. klapa i belka tyl- 
na, wyposażenie wnętrza, fotele lotnicze, czujniki i inne części. 
Złotoryja, teł. 0607/52-95-58 .;
FIAT 126p, 1990 r. : karoseria do malowania, - 700 zł. Łazy. 
jgm. Wińsko, teł. 071/389-88-00 w godz 9-14 i po 16 .
FIAT 126p BIS, 1990 r.: resor, aparat, zapłonowy, wajek fpzrzą- 
du, wał z1 panewkami, stacyjka, zbiornik paJiwa ż czujnikiem, 
tylne pasy, bagażnik dachowy, pompa paliwowa. Wieruszów, 
teL662/783-65-13 /  : • ‘
FIAT 126p, 1990 r.: skrzynia biegów, stań b. dobry - 300 zł, 
alternator. Wrocław, teł. 0605/82-49-57 *
FIAT 126p, 1991 r., 652 ccm :taro$eria.po wypadku z komplet
ną dokumentacją- 100 zl, alternator z blachą, skrzynia biegów 
z 1991/94 r. (2 szt.), silnik, kola, drzwi, klapy, lampy, zderzaki, 
szyby, zawieszenia i inne. Nowogród Bobrzański, tel. 0608/ 
68-31-67
FIAT 126p BIS, 1991 r.. 700 ccm,: alternator, aparat zapłono
wy, wahacze, rozrusznik, klapa tylna z szybą, kola, wentylator 
chłodnicy, cylindry, tłoki, korbowody, rozrząd, bak, lampy, in
stalacja, szyby, licznik, teleskopy, węże gumowe, sprzężyny i 
inne. Ratowice, tel. 0606/42-15-39 
FIAT 126p EL, 1992/98 r.: skrzynie biegów-od 160 zł (w zależ
ności od stanu techn.), alternator, głowica, rozrusznik n. typu • 
100 zł. Oława. tel. 0608/83-33-58 
FIAT 126p EL, 1998 r.: przód i tył do eleganta -1.700 zł. Wro
cław, tel. 0600/35-83-90
FIAT 126p, 2000 r.: skrzynia biegów, drzwi finneż demontażu. 
Nowa Sól, woj. zielonogórskie, tel. 0609/27-11-65 - 
FIAT 127: różne części. Wrocław, tel. 071/333-25-88 
FIAT 127,1981 r.. 1050 ccm : rozrusznik, alternator, półosie z 
przegubami, szyby, głowica, wał korbowy, miska olejowa, licz
nik. Wrocław, tel. 071/333-82-02 po godz. 21 
FIAT 131 MiRIFIORI: błotniki przednie (lewy i prawy); nowe, 
szyba tylna. Oleśnica, tel. 071/314-38-99.0503/03-45-66 
FIAT 131,132, 1300 ccm : szyby, drzwi, zawieszenie, silnik, 
skrzynia biegów i inne. Dobroszyce, tel. 071/314-16-80 
FIAT 131,132: różne używane. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FIAT 132, 1800 ccm, benzyna : elementy blacharki, części 
mechaniczne/szyby, elektryką. Oława, tel. 0604/75-27-83 
FIAT BARCHETTA: reflektory. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT BRAVA : różne części mechaniczne. Jelenia Góra, tel. 
0606/97-58-11
FIAT BRAVA, 1400 ccm, 12V : komputer silnika. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/481-16-34 po godz. 20 
FIAT BRAVA: reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT BRAVA, 1996 r.: nagrzewnica do wersji bez klimatyzacji, 
pasy tylne, napinacz przedni prawy. Wrocław, teł. 071/337-19-17, 
0605/66-11-92
FIAT BRAVA, 1997 r.: wahacz tylny lewy -110 zł. Lubin, tel. 
076/749-05-26
FIAT BRAVA, BRAVO : elementy blacharki, lampy, zderzaki, 
zawieszenie. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/ 
41-76-04
FIAT BRAVA, BRAVO, 1600 ccm, 16V: centralka wtrysku, nowa, 
niekodowana. Wrocław, tel. 0608/35-06-71 
FIAT BRAVA, BRAVO, PALIO, 1400 ccm : drzwi, zderzak, de
ska rozdz., fotele, podsufitka, plastiki, wahacze, półosie; zwrot
nice, kolumny McPhersona, listwa kierownicza, poduszki pow., 
oś tylna, głowica, osprzęt silnika, ukl. wydechowy. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51.314-38-54
FIAT BRAVO, BRAVA: zderzak przedni, zawieszenie przednie. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
FIAT CINOUECENTO : wahacze przednie, lampy przednie, 
amortyzatory. Kosowo, gm. Leszno, tel. 0501/72-18-07 
FIAT CINOUECENTO : zderzak przedni, amortyzator przedni 
(nowy). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
FIAT CINOUECENTO: klapa tylna, drzwi prawe, chłodnica. Ole
śnica, tel. 071/314-98-47
FIAT CINOUECENTO: podłużnice przednie kpi. Oława, tel. 071/ 
303-25-27 po godz. 20.0604/93-92-11 
FIAT CINOUECENTO: drzwi, klapa tylna, zderzaki, zawiesze
nie, przekł. kierownicy. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17.0608/41-76-04
FIAT CINOUECENTO: amortyzatory przednie, poduszka silni
ka, poduszka amortyzatora. Wałbrzych, tel. 074/848-53-49 
FIAT CINOUECENTO: kompletna głowica, tylna belka z waha
czami. Wrocław, tel. 071/311-54-53.0605/25-41-67 
FIAT CINOUECENTO. 700 ccm: alternator, tylna, rewa lampa 
(uszkodzona), tylny zderzak (uszkodzony), przednia, prawa lam
pa kierunkowskazu. Wrocław, tel. 0501/85-89-45 
FIAT CINOUECENTO: McPherson kpi. • 100 zł. rozrusznik • 80
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zł, alternator -100 zł, wahacz - 50 zl. obudowa filtra pow., pom
pa paliwa, lampa tylna, inne. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
FIAT CINOUECENTO SORTING: lampa tylna, - 50 zl. Wrocław, 
tel. 0503/04-69-47 •
FIAT CINOUECENTO : nowe błotniki, wzmocnienie przednie, 
lampy przednie i tylne, szkła lamp, hak, bagażnik dachowy, li
stwy boczne, zegarek, owiewki, spoiler tylny, zderzaki, przegu
by. wahacze, rozrusznik, półka, amortyzatory, korek paliwa, lu
sterka, blenda tylna, tłumik, maska. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT CINOUECENTO SPORT: lampy tylne, konsola na tunel, 
listwy boczne, przekładnia, pasy czerwone, wkładki zamka, ki- 
runkowskazy białe, krzyżaki. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w 
godz. 9-17
FIAT CINOUECENTO VAN : tylna kanapa kpi, - 800 zł. Wro
cław, lei. 0602/42-58-23
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm : głowica, alternator, rozrusz
nik, komputer, cewki, lampy tylne, szyby boczne, zawieszenie, 
nagrzewnica, liczniki, przekaźniki świateł i kier. (pod kierownj? 
cę), ukł. wydechowy, kierownica, termostat, sprzęgło, prawe 
lusterko. Wrocław, tel. 071/396-35-76,0601/78-42-20 
FIAT CINOUECENTO. serwo z pompą hamulcową szyba tyl
na. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
FIAT CINOUECENTO : lampa przednia i tylna, wzmocnienie 
czołowe, błotniki, maska, przekł. kierownicy, wahacze, chłodni
ca, półosie, zaciski, zwrotnice, przeguby, półka tylna, siedze
nia tylne, pasy bezwł. przednie i tylne, lusterka, elektronika, 
zderzaki, wtrysk i inne. Wrocław, tel. 0607/41-52-06 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.: różne drobne części. Legnica, 
tel 0604/29-99-07
FIAT CINOUECENTO. 1995 r.. 48 tys. km, 900 ccm: silnik, za
wieszenia i inne części, -1.100 zł. Żary, tel. 0605/59-03-89 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 700 ccm : nadwozie, ćwiartki, 
dach, skrzynia biegów, reflektory, chłodnica, rozrusznik, alter
nator,, belki pod silnik, siedzenia. Jelenia Góra, tel. 0606/ 
97-58-11
FIAT CINOUECENTO, 19% r.: przednia część nadwozia (po
dłużnice i wzmocnienia). Oława, teł. 071/303-25-27, 0604/ 
93-92-11
FIAT CINOUECENTO, 1996 r.. 700 ccm : silnik z dokumenta
cją, skrzynia biegów, siedzenia do vana, części silnika, zbior
nik, alternator, rozrusznik, moduły, czujniki, kolumna, gażnik, 
wahacze. Świdnica, tel. 0503/39-51-04 
FIAT CINOUECENTO. 1996/97 r.: drzwi, tylna klapa, zderzaki, 
światła przednie i tylne, zbiornik paliwa, zawieszenia, chłodni
ca, gażnik, rozrusznik, alternator, dach z szyberdachem, kon
sola z licznikiem, komputer, skrzynia biegów, kanapy tylne, szyb
ki boczne uchylane i inne. Żary. tel. 0602/85-43-52 
FIAT CINOUECENTO. 1997 r., 700 ccm: skrzynia biegów, pół
osie. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
FIAT CINOUECENTO. 1997 r„ 704 ccm : dach. drzwi, deska 
rozdz., błotniki tylne, szyby, moduł, głowica, reflektory, zderza
ki, koła, fotele, półka tylna, chłodnica, klapa, wahacze, przekł 
kierownicy, zbiornik paliwa, zawieszenie tylne, nagrzewnica. 
Wrocław, teL 0503/77-75-23
FIAT CINOUECENTO, 1998 r.: dach ze słupakmi, zderzak tyl
ny, lampy tylne, pompa hamulcowa, • 500 zł. Legnica, teł. 0761 
854-41-30,0606/46-56-52
FIAT CINOUECENTO, 1998 r. poj. 700 ccm oraz 900 ccm: szy
by, nagrzewnica, fotel pasażera, listwa kierownicza, ukł. wyde
chowy, moduł, czujnik, zegarek, mechanizmy wycieraczek, gło
wica (poj. 900 ccm), sprzęgło, kolektor, póloś, rozrusznik, za
wieszenia, alternator. Wrocław, tel. 339-11-35 
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO: reflektory, błotniki, zderza
ki. Wrocław, tel. 0606/40-03-11
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO. 900 ccm: tarcza sprzęgło
wa, kpi., z dociskiem, oryginalna, nowa, -150 zl. Wrocław, tel. 
0502/09-54-29
FIAT COUPE: zderzak, drzwi, klapa tylna. Siechnice, teł. 071/
311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT CROMA, 2000 ccm: skrzynia biegów, drzwi, klapa tylna,
maska, eł. podnośniki szyb, lusterka, konsola. Oleśnica, tel. 071/
314-98-47
FIAT CROMA: drzwi, klapa tylna. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15. 0601/79-30-54
FIAT CROMA : elementy blacharki, chłodnica. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz, 9-17,0608/41-76-04 
FIAT CROMA: drzwi, maska. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FIAT CROMA, 1987 r.: różne części z demontażu. Opole, tel. 
077/421-14-27
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: głowica splanowana. Choj
nów, tel. 076/817-26-87,0600/64-01-22 
FIAT DUCATO: drzwi przednie prawe 1988 r. ♦ szyba + zamek, 
- 300 zł. Góra, tel. 065/543-35-81 
FIAT DUCATO: części silnika 2,0 benzyńa (93 r.), siedzenia 
przednie, przedni pas, resory, kolumna kierów, i inne. Kłodzko, 
tel. 0607/35-35-70
FIAT DUCATO, 2500 ccm, TDI nowy model: różne części. Kłodz
ko, tel. 0609/40-25-65
FIAT DUCATO. tylna część nadwozia, nowy typ, • 900 zł. Mi
licz. tel. 071/383-10-33, 0603/30-05-92 
FIAT DUCATO, 2600 ccm, diesel: blok silnika. Olszanica, gm. 
Zagrodno, tel. 0603/19-51-72
FIAT DUCATO : elementy blacharki, lampy, zderzaki, zawie
szenie, chłodnica, atrapa i inne. Siechnice, teł. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT DUCATO : belka tylna, kolumny McPhersona, zawiesze
nie przednie, skrzynia biegów, resory, chłodnica, drzwi, lampy, 
błotniki, wzmocnienia, szyby, lusterka i inne. Wałbrzych, tel. 074/ 
849-02-00,0607/15-05-84
FIAT DUCATO: zderzak przedni, lusterko prawe. Wrocław, tel. 
0502/29-43*24
FIAT DUCATO do 1994 r.: wieniec koła zamachowego, nowy. 
Wrocław, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
FIAT DUCATO, 2400 ccm, diesel: tłoki, części skrzyni biegów, 
blok, korbowody, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/398-84-01 
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: głowica, gwarancja, • 500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/17-27-14
FIAT DUCATO : drzwi, zawieszenia, nagrzewanica, oś tylna,

C H Ł O D N IC E
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

AUTORYZOWANA HURTOWNIA 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
DAEWOO MOTOR POLSKA 
LUBLIN ŻUK

HURTOWNIA: HCD - MOTORS Sp. z 0.0.
tel. 07I/369-76-01 do 2, fax 071/369-76-03 j j j ,  j C a m i e i U l f l  145 
pon.-pt. 7.00-17.00 sob. 8.00-14.00 _  _ _  * _  -w .  -

50-545 Wrocław 
SKLEP PRZY HURTOWNI: N Ip  899-22-31-527
tel. 071/369-76-06, fex 071/369-76-03 t

pon.-pt. 8.00-17.00 sob. 8.oo-i4.oo e-mail: hcdmotors@polmotors:wroc.pl

Ponadto: akcesoria, akumulatory* ogumienie, oleje, części do N Y S Y

| Filti
n i r a r g r r g T a  m w i i d  s j j  3
Filtr oleju Tico: 12'zł. II!, Sczęki ham. Tico: 45 'zł. III, Amortyzator p. Nexia 95'zł, III

iM i
Części: (071) 78-17-700, 605-917-992 
Serwis: (071) 321-69-38, 601-730-122

ul. Księcia Witolda 48/50 
npnuans 50-202 Wrocław

SKUP-SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH
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.resory, teleskopy, siedzenie, pompa wody, ukl. wydechowy. 
Wrocław, t<l. 0601/79-08-31
FIAT DUCATO :reflektor-prawy, - 100 zł. Wrocław, tel. 071/ 
361-52-50 0601/55*20-45
FIAT DUCATO : maski, reflektory, skrzynie biegów, silnik 2.8 
TDI, dach do wersji MAXI 14, boki. Zielone Góra, teł. 0503/
37-45-51
FIAT DUCATO BUS, 1983 r., benzyna : wszystkie części me
chaniczne. Chojnów, teł; 076/819-17-56 
FIAT DUCATO, 1984 r.,'2500 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, rozrusznik. Jedlina Zdrój, tel. 0606/36-01-64. woj. wałbrzy
skie
FIAT DUCATO, 1986 r., 2000 ccm, benzyna: zawieszenie przed
nie i tylne, skrzynia biegów, drzwi, chłodnica, nagrzewnica, ze
gary. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FIAT DUCATO, 1987 r., 2000 ccm, wtrysk : rozrusznik, koła,

S nabijanie klimatyzacji 
na miejscu i  u klienta 

J  S ie c h n ic e , ul. O p o ls k a  4  
W arsztaty. Rabaty, 

tel. 0-602 457 7 1 5 - c h ło d n ic e  
tel. 0-502 90-27-23 - klimatyzacje

wzmocnienie czołowe, resory, chłodnica, wentylator i inne. Le
gnica, tel. 0605/13-16-60
FIAT DUCATO 14.1987 r., 186 tys. km, 2500 ccm, diesel: sil
nik, możliwość sprawdzenia - 2.000 zl oraz aluminiowa skrzy
nia ład. z plandeką, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 789-37-13 po 
godz. 20
FIAT DUCATO, 1988 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel: silnik, 
blok silnika, sprzęgło, alternator, nadwozie krótkie, na kołach, 
stan dobry, inne części. Jarocin, tel. 062/505-41 -58 
FIAT DUCATO, 1988 r., 200 tys. km. 1900 ccm, diesel: blok 
silnika, głowica po remoncie, pompa wtryskowa, rozrusznik, w 
całości lub na części. Lwówek Śląski, tel. 0607/86-73-84 
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
sprowadzona z Niemiec, -1.650 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
FIAT DUCATO, 1989 r.: siedzenie 3-osobowe, chłodnica, wen
tylatory, dach plastikowy, hak do przyczepy, lusterka, głowica 
do 2.5 TD. Głuchów Górny, gm. Trzebnica, tel. 0605/10-15-90 
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, turbo D : wszystkie części 
silnika i osprzętu, skrzynia biegów. Legnica, tel. 0603/51-31-46 
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel: tłoki z korbowodami, 
alternator. Strzelin, tel. 0605/92-76-48 
FIAT DUCATO, 1990 r. 2000/2500 ccm benzyna/diesel: części 
silnika i skrzyni biegów, mechaniczne, blacharskie, z demonta
żu i inne. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99, 0603/93-52-50 
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel: chłodnica, skrzynia 
biegów (5), zawieszenie, drzwi, mosty, szyby, belki, półosie, 
fotele, osprzęt silnika i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, turbo D : pompa wtryskowa 
- 700 zł. Wrocław, tel. 071/322-34-23, 0601/73-26-06 
FIAT DUCATO. 1992 r., 80 tys. km, 1.9 i 2.5 D : silniki na części. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
FIAT DUCATO, 1993 r„ 22 tys. km, 2500 ccm, diesel,: wszyst
kie części z rozbiórki. Bolesławiec, tel. 0603/10-29-47, 0502/
29-1145
FIAT DUCATO, 1993 r.. 2500 ccm. diesel: półosie napędowe, 
akumulator, docisk sprzęgła, rura wydechowa przednia. Wro
cław. tel. 384-61-71
FIAT DUCATO, 1994 r., 1900 ccm, diesel średni: drzwi prawe 
przednie, drzwi rozsuwane i tylne, poduszki pod silnik, pompa 
wtryskowa, alternator, głowica silnika, szyby. Lubin, tel. 0603/ 
71.-89-90
FIAT DUCATO, 1994 r., 2500 ccm, diesel: rozrusznik, alterna

tor, półosie napędowe, akumulator, przekł. kierownicy, spręży
ny zawieszenia przedniego. Wrocław, tel. 0605/42-86-10 
FIAT DUCATO, 1998 r . : maska przednia, drzwi przednie, za
wieszenia, .wózki", zwrotnice, półosie, wahacze, stabilizatory, 
kolumny McPhersona. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-W 
FIAT DUCATO. 1999 r., 18 tys. km : silnik 2800 ccm D bez 
osprzętu, silnik 2500 ccm TDi kompletny, różne skrzynie bie
gów i głowice, części mechaniczne, pompy, zawieszenia, ma- 
glownice, felgi, koła, lampy, drzwi, elem. blacharki, fotele i inne. 
Wrocław, tel. 071/342-19-70,0601/74-1945 
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 tylne, elementy blacharki. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86,0601/58-24-14 
FIAT IVECO, 2000 r .: silniki: 2800 ccm TDi i 2500 ccm TDi. 
fabrycznie nowe, pełna dokumentacja. Wrocław, tel. 071/ 
342-19-70,0601/74-1945
FIAT MAREA: zderzak przedni. Wrocław, tel. 0501/465-601 
FIAT MAREA: elementy blacharki, lampy, zderzaki. Siechnice, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT MAREA KOMBI, 1400 ccm: drzwi, zderzak, deska rozdz., 
fotele, podsufitka, plastiki, wahacze, półosie, zwrotnice, kolum
ny McPhersona, listwa kierownicza, poduszki pow., oś tylna, 
głowica, osprzęt silnika, ukl. wydechowy. Smardzów, tdl. 071/ 
398-33-51.314-38-54
FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r., 1600 ccm, benzyna, 16V Ś 
blachy, drzwi, zawieszenie, plastiki, części silnika, lampy, silnik 
i inne. Wiązów, tel. 071/393-13-53 
FIAT MULTIPLA: zderzak, maska silnika, drzwi; błotnik. Siech
nice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT PALIO WEEKEND: komputer silnika, immobilizer, kluczyk. 
Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-16-34 po godz. 20 
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r.: klapa tylna. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-15-80
FIAT PALIO, 1999 r.: zderzak. Oława, tel. 071/311-76-55 
FIAT PALIO, 2000 r., 1600 ccm, 16V: drzwi tylne, serwo, pom
pa paliwa, pompa wspomagania, zawieszenie tylne kpi., kom
puter, wahacze, tapicerka drzwi, konsola przednia z zegarami, 
przewody gumowe wtrysku, sonda Lambda, katalizator, na
grzewnica, drążek kier. z reguł, wysokości, stabilizator. Nowa 
Ruda, tel. 0607/66-26-84
FIAT PALIO, SIENA : drzwi, błotniki, maska, klapa, zderzaki, 
reflektory, elementy uzbrojenia drzwi lewych. Oleśnica, tel. 071/ 
314-9847

FIAT PALIO, SIENA, 1999 r.: pokryta silnika, chłodnica wody, 
szyba przednia, szyba drzwi'przednichlewych, szyba i osprzęt 
drzwi tylnych prawych, klapa bagażnika bez szyby do modelu 
Palio, przewody wys. napięcia. Wrocław, teł. 0501/70-81-92 
FIAT PALIO, SIENIĄ: wahacze, zwrotnice, kolumny McPherso
na, półosie, listwa kierownicza, stabilizator. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51,314-38-54
FIAT PANDA, 1000 ccm: skrzynia biegów (5), • 400 zł. Malczy
ce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
FIAT PANDA, 1992 r.: skrzynia biegów, • 250 zl. Wrocław, tel. 
071/36348-89
FIAT PANDA, 1992 r.: wszystkie części z demontażu. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78
FIAT PUNTO 3-drzwiowy: el podnośnik szyby prawej. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/481-16-34 po godz. 20 
FIAT PUNTO: elementy blacharki, lampy, zderzaki, zawiesze
nie, konsola, fotele, przekł. kierownicy i inne. Siechnice, tel. 071/ 
311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT PUNTO II 3-drzwiowy : klapa tylna, dach, zawieszenia, 
wahacze, zwrotnice, drzwi, siedzenia, plastiki, deska rozdz., 
pólka tylna, lampy tylne, maska i Inne. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51,314-38-54
FIAT PUNTO II 5-drzwiowy : klapa tylna, dach, zawieszenia, 
wahacze, zwrotnice, drzwi, siedzenia, plastiki, deska rozdz., 
półka tylna, lampy tylne, maska i inne. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51,314-38-54
FIAT PUNTO: wahacze przednie, amortyzatory, docisk sprzę
gła. Wałbrzych, tel. 074/848-5349 
FIAT PUNTO: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zderzak, 
reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FIAT PUNTO: pasy bezwładnościowe, pirotechniczne. Wrocław, 
tel. 364-19-24
FIAT PUNTO: przedni, prawy błotnik, chłodnica z wentylato
rem,-przedni, prawy kierunkowskaz, tylny zderzak. Wrocław, teł. 
071/336-70-66 wewn. 187
FIAT PUNTO : osprzęt do nauki jazdy. • 300 zł. Wrocław, tel. 
071/786-80-05 po godz. 18
FIAT PUNTO : reflektory, błotniki i inne. Wrocław, tel. 0606/ 
40-03-11
FIAT PUNTO: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, belka pod 
chłodnicę, kierunkowskazy, reflektory, zderzaki, wzmocnienie 
zderzaka. Wrocław, tel. 0604/87-70-11 
FIAT PUNTO,: sonda lambda, przekł. kierownicy, pompa ham., 
korpus przepustnicy, reflektory prawy. Wrocław, tel. 0608/
35-06-71 -
FIAT PUNTO, 1995 r.: maska, zderzak przedni nielakierowany. 
czarny. Oleśnica, tel. 0601/174648 
FIAT PUNTO, 1996 r., 1200 ccm : głowica, sprzęgło, rozrusz
nik, tylna oś, amortyzatory, lewa piasta, fotele, el. plastikowe, 
tylne pasy, felgi z oponami, tylna kanapa, zbiornik palia, listwy, 
zamki, zegary, klamki, gaźnik, tylny zderzak, tapicerki, uszczelki, 
podsufitka i inne. Oleśnica, tel. 071/314-33-73. 0603/234 5 49 
FIAT PUNTO. 1997 r.. 1000 ccm i poj. 1400 ccm: wtryski pali
wa, zderzak przedni, sonda lambda, komputer wtrysku, ęl. pom
pa paliwa, Digiplex 2, silnik krokowy i inne, wiązka inst. elektr. 
Lubin, tel. 0603/55-12-37
FIAT PUNTO, 1997 r., 1100 ccm: skrzynia biegów, dach, drzwi, 
tylne ćwiartki, klapa, tylne zawieszenie, siedzenia, plastiki, pół
ka z zegarami, wysyłkowo. Poznań, tel. 0606/87-64-37 
FIAT PUNTO 55,1998 r., 1100 ccm: obudowa skrzyni biegów, 
amortyzator tylny, felgi 5.5Jx14. Kosowo, gm. Leszno, tel. 0501/ 
72-18-07 "
FIAT REGATA : skrzynia biegów (4). drzwi, klapa bagażnika.
Bolesławiec, tel. 075/736-10-45
FIAT REGATA: różne części. Piotrowice, tel. 076/871-87-63
FIAT REGATA : reflektory, chłodnica. Siechnice, tel. 071/
311-54-13 w godz. 9-17.0608/41-76-04
FIAT REGATA, 1985 r.: klapa bagażnika, szyba tylna, pompa
hamulcowa * serwo, przekładnia kier., chłodnica z wiatrakiem i
inne. Oborniki śląskie, tel. 071/310-75-35
FIAT REGATA, 1986 r., diesel głowica kpi., stan idealny, ♦
drobne części silnika z demontażu, - 600 zł. Gliwice, tel. 032/
232-19-17
FIAT REGATA, 1989 r., diesel: głowica kompl., pompa wstry- 
skowa do DT, wałek rozrządu. Prochowice, tel. 076/85847-61, 
0605/43-54-20
FIAT RITMO : elementy blacharki • tylna prawa i lewa strona,

nowe, kupione w Niemczech. Brzeg Dolny, tel. 071/319-97-93 
po godz. 18
FIAT RITMO : silnik do Abarta, 125 KM, - 900 zł. Budzów, tel. 
0602/52-62-59
FIAT RITMO, 1300 ccm, benzyna: silnik, skrzynia biegów. Dusz
niki Zdrój, tel. 0604/63-36-35
FIAT RITMO : różne części. Piotrowice, tel. 076/871-87-63 
FIAT RITMO :silnik 1600, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/785-9642 
FIAT RITMO, 1980/86 r.: różne części. Opole, tel. 077/421-14-27 
FIAT RITMO, 1984 r.: fotele, szyby, zderzaki, hak, silnik, za
wieszenie, maska i inne części wnętrza. Czernica Wrocł., tel. 
071/318-01-55
FIAT RITMO, 1986 r„ diesel: głowica kpi., stan idealny, + drob
ne części silnika z demontażu, • 600 zl. Gliwice, teł. 0321 
232-19-17
FIAT SEICENTO : lampa tylna prawa, maska przednia, klapa 
tylna, zderzak tylny i przedni. Jelenia Góra, tel. 0608/01 -88-47 
FIAT SEICENTO, 900 ccm: przednie zawieszenie, tylne, drzwi 
prawe, błotnik tylny prawy, głowica, osprzęt silnika, kierownica, 
zegary, itd. Poznań, tel. 0606/87-64-37 
FIAT SEICENTO: elementy blacharki, lampy, zderzaki, zawie
szenie, przekł. kierownicy. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT SEICENTO, 1100 ccm : przednia, lewa tarcza z piastą 
łożyskiem, lewa, przednia półośka, prawa, przednia szyba * 
silnik elektryczny, prowadnice, kierownica. Siechnice, gm. 
Św.Kalarzyna. tel. 071/311-51-81 
FIAT SEICENTO : lampy, maska przednia, zderzaki, błotniki, 
prawe drzwi, el. mechanizm podnoszenia szyb, komputer, 
osprzęt silnika, chłodnica, nagrzewnica, ukł. wydechowy, listwy 
ozdobne, pasy. Wrocław, tel. 0601/7842-20 
FIAT SEICENTO : nowe błotniki, wzmocnienie przednie, kie
runkowskazy białe, hak, bagażnik dachowy, pasy czerwone, 
przekładnia, obrotomierz, amortyzatory, owiewki drzwiowe, spo
iler tylny, blenda, lampy. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT SEICENTO SPORTING: zderzaki kpi., lampy, kierunkow
skazy białe, maska przednia, błotniki, drzwi prawe, podłużnica 
przednia prawa, stabilizator, zawieszenie Abarth, komputer, ukł. 
wydechowy, obrotomierz, szyby el. otw. i inne części (nowe i 
używane). Wrocław, tel. 0603/40-50-15 
FIAT SEICENTO: nawiewy i przyciski do konsoli. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FIAT SEICENTO, 900 ccm: maska, wzmocnienie czołowe, drzwi 
prawe, zderzak tylny, błotniki, klapa bagażnika, fotele przed-
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nie, chłodnica, części silnika, skrzynia biegów, licznik, zawie- 
szenie, katalizator, tłumik, plastiki, moduły, lampy i inne. Wro
cław, tel. 0600/66-31-05
FIAT SEICENTO : drzwi przednie -100 zł. Wrocław, teł. 071/
302-72-09
FIAT SEICENTO: lampy, przednie i tylne, wzmocnienie czoło
we, błotniki, maska, lusterka, obrotomierz, przekładnia kierow
nicza, wahacze, zaciski, zwrotnice, przeguby, półka tylna, sie
dzenia tylne, zderzaki, felgi, listwy boczne, pasy bezwł., elek- 
tronika, wtrysk i inne. Wrocław, tel. 0607/41 -52-06 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 900 ccm: zawieszenia, pompa i zbior
nik paliwa, nagrzewnica, instal. elektr., kolumna kierownicza, 
komputer, kpi. zamków, szyby, przekł. kierownicy i inne. Wro
cław, teł. 3644745
FIAT SIENA : komputer silnika, immobilizer, kluczyk. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/481-16-34 po godz. 20 
FIAT SIENA : belka zawieszenia przedniego, kierunkowskaz 
prawy, drążki kierownicze i inne. Kosowo, gm. Leszno, tel. 0501/ 
72-18-07
FIAT SIENA. 900 ccm i 1100,1600 ccm: komputer wtrysku, nowy, 
silnik krokowy proconten, przepustnica, sonda lambda, kolek
tor ssący. Lubin, tel. 0603/55-1
FIAT SIENA: zderzak tylny, nowy, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/
341-03-55
FIAT SIENA: drzwi, dach, pokrywa silnika, zawieszenia, silniki, 
skrzynie biegów i inne. Wrocław, tel. 0503/74-80-58 
FIAT TEMPRA, 1.6 i, 1.9 TDI: silnik, skrzynia biegów. Góra, tel. 
065/543-35-81
FIAT TEMPRA: elementy blacharki, lampy, zderzaki, zawiesze
nie. chłodnica, przekł. kierownicy, atrapa i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT TEMPRA: komputery BOSCH 9280 000713,0280000714. 
moduły zapłonów. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FIAT TEMPRA 1800 i 2000 ccm, DOHC: wahacze bębnowe i 
tarczowe tylne kpi., zwrotnice przednie kpi. z tarczami wentylo
wanymi, półosie kpi., czujniki elektroniczne kpi. do głowicy 
Weber, listwa wtryskowa, belka zawieszenia tylnego, lampy tyl
ne (do Tipo), zderzak i inne. Wrocław, tel. 0601/49-98-12

NAPRAWA I SPRZEDAŻ SPRZĘGIEŁ
d o  s a m o c h o d ó w  z a c h o d n ic h  

o s o b o w y c h  - c ię ż a ro w y c h  
s z lifo w a n ie  d o c is k ó w

Wrocław ul. Włościańska 25 
tel. 071/346 65 S8, 0-501 307 049

OP004684

FIAT TIPO poj. 1.6 i 1.8 I: komputery. Bierutów, tel. 0609/
48-26-74
FIAT TIPO. 1.6 i. 1.9 TDI: silnik, skrzynia biegów. Góra, tel. 
065/543-35-81
FIAT TIPO : części. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
FIAT TIPO: dach, drzwi, błotniki, maska, klapa, zderzaki, lam
py, konsola, plastiki, błotniki tylne. Oleśnica, tel. 071/314-9847 
FIAT TIPO, 1400 ccm : różne części. Piotrowice, tel. 076/ 
871-87-63
FIAT TIPO: elementy blacharki. lampy, zderzaki, zawieszenia, 
chłodnica, atrapa, przekł. kierownicy i inne. Siechnice, tel. 071/ 
311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT TIPO : komputery BOSCH 9280 000713, 0280000714, 
moduły zapłonów. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FIAT TIPO : tłumik końcowy z rurą łączącą (oryginalny). Wro
cław. tel. 071/328-10-00
FIAT TIPO: przekładnia kierownicza. 2 szt. Wrocław, tel. 0501/
85-8945
FIAT TIPO,: reflektor prawy. Wrocław, tel. 0608/35-06-71 
FIAT TIPO, 1400 ccm, wtrysk : rozrusznik, alternator, głowica, 
filtr powietrza, docisk sprzęgła, tarcza, skrzynia biegów, pół
osie, zwrotnica, komputer, cewka, czujniki prędkości obrotowej, 
układ zapłonowy, drzwi przednie lewe, klapa tylna, serwo, pom
pa ham. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FIAT TIPO, 1981 r., 1400 ccn\, wtrysk : różne części. Jelenia 
Góra, tel. 0601/78-0946
FIAT TIPO. 1989 r„ diesel: głowica kompl., pompa wtryskowa 
TDi. Prochowice, tel. 076/85847-61.0605/43-54-20 
FIAT TIPO, 1989 r.. 17 tys. km. turbo D': silnik z osprzętem, -
1.500 zł. Wleń, tel. 075/713-62-64 
FIAT TIPO, 1990 r.: silnik oclony, zawieszenia i inne. Lubań, 
tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
FIAT TIPO, 1992 r. 1.6 E, 1.7 D: głowica, półosie, serwo, do
cisk, licznik, drzwi, nagrzewnica, podsufitka, plastiki, rozrusz
nik, blok silnika. Kłodzko, tel. 074/868-78-91 
FIAT TIPO, 1993 r., 1400 ccm: drzwi, felgi, nagrzewnica, alter
nator, licznik, konsola, zawieszenie, tłumik środkowy, lampa 
tylna prawa, plastiki, przełączniki, skrzynia biegów, błotniki tyl
ne, zbiornik, gaźnik i inne. Wrocław, teł. 0600/66-31-05 
FIATTIPO, TEMPRA 1400-1600 ccm: klapa, rozrusznik, drzwi, 
silnik oclony i inne, • 600 zl. Rołantowice, teł. 071/359-37-99 
FIAT TIPO, TEMPRA, 1994 r, 1400 • 1600 ccm: klapa, drzwi, 
silnik po ocleniu, zderzak, zawieszenie, - 600 zł. Rołantowice, 
tel. 071/359-37-99
FIAT ULYSSE: elementy blacharki, lampy, zderzaki, zawiesze
nie, przekł. kierownicy, atrapa i inne. Siechnice, tel. 071/ 
311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT UNO: deska rozdz., nowy model, kompletna z zegarami, 
• 200 zl. Bielawa, tel. 074/833-90-26,0606/2243-23 
FIAT UN01.0,1.4: komputer silnika. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/ 
481-16-34 po godz. 20
FIAT UNO: silnik 1.0,1.5 dm3, inne. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
FIAT UNO: błotnik przedni lewy, maska silnika, krata wlotu pow. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
FIAT UNO : silniki, skrzynie biegów, drzwi, błotniki, dach, ma
ski, klapy, zderzaki, plastiki, lampy. Oleśnica, tel. 071/314-9847 
FIAT UNO: elementy blacharki, lampy, zderzaki, zawieszenie, 
chłodnica, atrapa i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT UNO: bagażnik dachowy. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
FIAT UNO: reflektor lewy. Wrocław, tel. 0608/35-06-71 
FIAT UNO: reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT UNO, 1200 ccm, turbo: chłodnica wody. Wrocław, tei. 0501/ 
81-36-18
FIAT UNO, 1985 r., 1100 ccm : wszystkie części. Trzebnica,
woj. wrocławskie, tel. 071/312-5341
FIAT UNO, 1987 r.: zderzak tylny. Wrocław, tel. 0501/81-36-18
FIAT UNO, 1988 r., 1000 ccm : aparat zapłonu - 80 zł, cewka
zapłonowa - 40 zł. Wrocław, tel. 0601/62-91-17
FIAT UNO, 1988 r., 1300 ccm, benzyna : blacharka i części
mechaniczne. Zielona Góra, tel. 0601/55-16-76
FIAT UNO, 1989 r., 1400 ccm: komputer. Bolesławiec, tel. 075/
734-81-02.0604/75-81-96

CHŁODNICE
WODNE

KLIMATYZACYJNE 
skup • sprzedaż - naprawa 
w godz. 9.00-17.00, tel. 071/ 
342-30-93, 0-601 837 538 
Wrocław, ul. Opolska 23

i  GEOMETRIA K0Ł 
DIAGNOSTYKA SILNIKA
Wrocław, tel. 071/372-86-15, 0-601 566 432

KUPON RABATOWY 10%
FIAT UNO, 1989/99 r.: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
atrapa, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FIAT UNO, 1990 r.: zderzak tylny, • 150 zł. Legnica, tel. 0603/ 
53-26-42
FIAT UNO, 1991 r. 3-drzwiowy: różne części z demontażu, tyl
ne ćwiartki, itp. Nowogrodziec, tel. 0601/92-97-29, woj. jelenio
górskie
FIAT UNO, 1992 r., 45 tys. km, 1000 ccm: silnik, zawieszenie 
przednie, półosie, listwa kierownicza, zwrotnice z piastami, lam
py tylne. Gromadka, tel. 076/817-20-73.0601/75-93-91 
FIAT UNO, 1993 r., 1100 ccm : silnik, skrzynî  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 korbowodami, skrzy
nia biegów (5). Legnica, tel. 0606/68-30-86 
FIAT UNO, 1995/99 r., 1000 ccm 1400 ccm: wszystkie części 
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FORD, 2000 ccm, wtrysk, DOHC : skrzynia biegów. Kępno. tel. 
062/781-02-60,0601/89-10-61
FORD, 1600 ccm, diesel: silnik oclony, kpi., skrzynia biegów i 
inne. Kotowice, gm. Oborniki śląskie, tel. 071/310-75-60 
FORD, 1800 ccm, diesel: silnik. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
FORD, 2300 ccm, diesel: głowica, gwarancja, • 500 zł. Wro
cław, tel. 0602/17-27-14
FORD, 1800 ccm, diesel: silnik, pęknięty wałek głowicy, -1.000
zł. Żelazków, tel. 062/769-12-17
FORD AEROSTAR: nagrzewnica, pompa wody i inne. Wrocław,
tel. 071/359-56-04,0501/85-33-26
FORD CARGO : skrzynia ład. z plandeką i hydroklapą, stan b.
dobry, wym. 6.60 x 6 x 2.5 m, lad. 8 1, uchwyty do mocowania
ładunku, - 4.300 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-19-90
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 EĆONÓVAN : bardzo duży wybór części do* różnych
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/54341-95,
0601/55-17-72
O  FORD ESCORT, 1600 ccm, benzyna: silnik, skrzy

nia biegów • 900 zł, wszystkie części do modelu 
pick*up, Opel Astra II (sedan) • tylna klapa • 300 
zł. Wrocław, tel. 071/342-70-41, 0502/04-13-01 
84016811

FORD ESCORT : głowica 1.8 D, aparat zapłonu, gaźnik 1.4 E, 
lampy tylne. Chojnów, tel. 076/817-26-87. 0600/64-01*22 
FORD ESCORT: silnik 1.3.1.4.1.6 dm3, inne. Leszno, tel. 0601/
75-56-60
FORD ESCORT, 1300 ccm, benzyna : skrzynia biegów (5), - 
400 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81.0603/79-63-94 
FORD ESCORT: silnik, zawieszenia, oblachowanie i inne. Pru
sice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
FORD ESCORT, 1300 ccm : osprzęt silnika. Wołów, tel. 071/ 
389-65-86.0606/42-98-52
FORD ESCORT: różne części. Wrocław. te|. 0502/97-90-26 
FORD ESCORT : silnik 1600 ccm diesel, na części, skrzynia 
biegów, półosie, amortyzatory, elementy zawieszenia przednie
go i tylnego, pokrywa bagażnika, wzmocnienie przednie, błot
niki tylne. Wrocław, tel. 322-2642 w godz.9-16 
FORD ESCORT: zaciski, konsola na biegi, obudowa nagrzew-, 
nicy, obudowa hamulca ręcznego, drążek kier., belka między 
podłużnicami, podszybie, gałka zmiany biegów, worek na bie
gi. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 .
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: chłodnica wody. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
FORD ESCORT: tylny zderzak. Wrocław, tel. 0603/6845-08 
FORD ESCORT, 1800 ccm, diesel 1600 diesel: silnik. Zagrod
no. tel. 076/87742-86
FORD ESCORT, 1300 ccm,, 1400, benzyna: skrzynia biegów,
- 450 zł. Żelazków, tel. 062/769-12-17 
FORD ESCORT, 1979 r, 1300 ccm : skrzynia biegów, silnik, 
most tylny, stan b. dobry, • 350 zł. Legnica, tel. 076/850-24-34 
po godz. 20

FORD ESCORT, 1983 t.. 1300 ccm, benzyna : silnik, szyby, 
chłodnica, fotele, skrzynia biegów 151, uszkodzona i inne, ceny 
od 50 zł. Miękinia, tel. 071/317-80-15 
FORD ESCORT. 1983/91 r.: chłodnica, maska silnika, karose
ria, drzwi, szyby, fotele, felgi, zawieszenie, osprzęt silnika, lam
py, błotniki, wał i inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, diesel: silnik na części, • 
300 zł. Dąbrowa Bolesławiecka, tel. 075/736-99-82 
FORD ESCORT, 1984 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk: silnik
• 350 zł, skrzynia biegów (5) 2 szt. • 250 zł/szt., felgi aluminiowe
• 200 zł i inne. Szprotawa, tęl. 0607/51-52-57
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm: tylna część nadwozia, kla
pa tylna, łapy silnika, półosie długie, tapicerka, stacyjka. Wał
brzych, tel. 074/848-22-60,0605/91-04-65 
FORD ESCORT, 1985 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
części silnika, głowica, pompa wtryskowa. Wałbrzych, tej. 06081
16-35-91
FORD ESCORT, 1985 r .: alternator, rozrusznik, klapa tylna, 
szyby, lampy tylne, licznik, przełączniki, linki, felgi, pompa ha
mulcowa, stacyjka, klamki, zbiorniczki, silniczki wycieraczek, 
wentylator chłodnicy i nagrzewnicy, sprężyny tylne, piasty przed
nie, zaciski, tarcze. Złotoryja, tel. 076/878-59-58 po godz. 16, 
0606/87-21-57
FORD ESCORT CABRIO, 1985/90 r., 1600 ccm, XR3i: silnik, 
skrzynia biegów (5), drzwi, szyby, lampy, elementy mechanicz
ne i inne. Żagań, teł. 0603/25-97-08 
FORD ESCORT CABRIO, 1986 r„ 1300 ccm: dach, szyby, drzwi, 
błotniki tylne/silnik, skrzynia biegów (5) i inne. Wałbrzych, tel. 
074/84649-57
FORD ESCORT, 1986 r.: belka przednia dolna, reflektory przed
nie, okular reflektora, zamek maski, zbierak wody drzwi tylnych 
prawych, narożnik zderzaka przedniego, reparaturka błotnika 
tylnego prawego. Wrocław, tel. 784-59-15 
FORD ESCORT, 1986 r., 80 tys. km, 1600 ccm, diesel: skrzy
nia biegów niekompletna 151, - 250 zł. -Świdnica, tel. 074/
852-90-28 po godz. 16
FORD ESCORT KOMBI. 1986 r.: drzwi przednie i tytne, klapa 
tylna, kanapa tylna i inne. Wrocław, tel. 0501/49-21-18

NAPRAWA 
SAMOCHODOWYCH 

POMP WODNYCH 
•  wszystkie typy •

•  roczna gwarancja •  
Bolesławiec Śl. 

Zakład, ul. Wróblewskiego 4
czynne od pn. do pŁ w godz. 16-20

tel. 0-601 555 424 
tel. dom. 075/734-17-33
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FORD ESCORT, 1986/90 r. poj. 1300 ccm oraz 1400ccm, ben
zyna: rozrusznik, alternatory, tarcze sprzęgła, dociski, podusz
ka pod silnik, półosie, stabilizatory, sanki, elem. zawieszenia, 
maska silnika, drzwi, klapa tylna, lampy, kierunkowskazy, lu
sterka, chłodnica (poj. 1300 ccm) tylna półka, hak, elem. wnę
trza i inne Części. 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 XR3i, 1986/91 r.: spoilery do wersji RS - 200 
zł, tarcze hamulcowe wentylowane - 80 zl. tłumik Walker • 100 
zł. Wrocław, teł. 0601/71-59-09 
FORD ESCORT, 1987 r., 108 tys. km, 1400 ccm, benzyna: sil
nik * skrzynia biegów (5). Bolesławiec,, tel. 0607/69-90-86 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: wałek rozrządu, 
głowica na części, przełączniki świateł, lampa tylna prawa. 
Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm : głowica, chłodnica, zde
rzak tylny, drzwi, przełączniki, turbina. Wrocław, tel. 071/
311-54-53
FORD ESCORT KOMBI, 1987 r., 1300 ccm: różne części. Wro
cław. tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm: skrzynia biegów (5), drzwi 
przednie i tylne z szybą moduł, instalacja elektr., osprzęt silni
ka. Bolesławiec, tel. 075/734-81-02, 0604/75-81-96 
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, • 1.600 zł. 
Bytom Odrzański, tel. 068/38848-01 
FORD ESCORT, 1988 r. poj. 1.6 i 1.8D: skrzynia biegów (5), 
klapa tylna z szybą, półosie, pasy, stacyjka (85 r.), inst. elek
tryczna, wahacze przednie, serwo z pompą półoś, przełączni
ki, konsola z zegarami. Zielona Góra, tel. 0605/72-01 -95 
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: chłodnica • 200 zł, 
silnik (kompletny) + skrzynia biegów i rozrusznik • 1.700 zł, prze
łączniki, lampy, kierunkowskazy. Dzierżoniów, tel. 0608/64-32-62 
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, benzyna,: drzwi, 4 szt., 
skrzynia biegów (5), elementy silnika, lampy, tapicerka, inne. 
Kłodzko, tel. 074/867-98-21
FORD ESCORT, 1988 r., 5-drzwiowy, używane: ćwiartki, szyby, 
drzwi, maska, światła, wnętrze, dach, szyberdach. Oleśnica, tel. 
0601/174648
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5), gwarancja - 450 zł, półosie, zwrotnice, przekł. kierownicy, 
McPhersony, chłodnica, zawieszenie przednie i tylne, maska, 
drzwi, lampy, licznik i inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-3 
FORD ESCORT, 1988 r„ 140 tys. km, 1300 ccm,: drzwi, dach, 
szyby, deska rozdzielcza kpi., wałek kierowniczy i pedały, wiązka 
el., plastiki, tapicerka, serwo i pompa, lewe lusterko. Wołów, 
tel. 071/389-33-15 po 15
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, 1600, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia. Żary, teł. 068/374-09-39 
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, wtrysk: skrzynia biegów - 
500 zł, kolumny McPhersona - 120 zł, maska, lampy i inne. 
Bolesławiec, tel. 0501/46-61-20 
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel: wal korbowy, haki, 
rozrusznik, chłodnica, wentylator, filtr powietrza, lusterko lewe, 
koło zamachowe, przełączniki, wtryskiwacze. Kłodzko, tel. 0601/
62-91-17
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik, półosie, ka
seta zmiany biegów, amortyzatory, drzwi, szyby, klapa tylna, 
lampa tylna i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60 
FORD ESCORT XR3i, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk 3-drzwiowy: 
komputer, kolektor ssący, wzmocnienie czołowe, drzwi, klapa 
bagażnika zę spoilerem, skrzynia biegów 151, el. zawieszenia, 
fotele, wydech i inne. Jelenia Góra, teł. 0609/29-00-48 
FORD ESCORT, 1989 r., 150 tys. km, >600 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia, blachy. Żary, tel. 068/374-09-39 
FORD ESCORT XR3,1989/90 <1800 ccm, diesel: oclony sil
nik + osprzęt i części (także poj. 1600 ccm, XR3), lampy, kie
runkowskazy, el. otw. lusterka, elem. blacharki, maska silnika, 
drzwi, elem. zawieszenia, półosie, tylne bębny, piasty (poj. 1600 
ccm, XR3), komputery, rozdzielacz wtrysku atermiczne szyby. 
Kłodzko, tel. 074/868-75-94
FORD ESCORT. 1990 r., 94 tys. km, 1400 ccm, benzyna :

wszystkie części • silnik, zderzaki, zwrotnice, drzwi, lampy i inne, 
- 800 zl. Boguszów-Gorce. tel. 074/843-80-01, 0601/07-54-00 
FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm : silnik + skrzynia biegów, 
elementy blacharki, części mechaniczne i inne. Gostyń, tel. 
0602/79-95-88 #
FORD ESCORT, 1990 r., 113 tys. km, 1600 ccm: drzwi, klapa 
bagażnika, zawieszenia, silnik, stan b. dobry, skrzynia biegów / 
51, rozrusznik, pompa ham. i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/ 
2049-17
FORD ESCORT, 1990 r.: silniki 1.3,1.4 i 1.6, oclone, skrzynia
biegów i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31
FORD ESCORT, 1990 r. liftback: nowa klapa tylna i błotniki, •
250 zł, błotniki do 3-drzwiowego, lewa i prawa strona + klapa,
nowe, - 250 zl. Wrocław, tel. 0501/44-86-13
FORD ESCORT, 1990 r.,: tylna klapa sedan + hatchback, • 120
zl. Wrocław, tel. 0501/44-86-13
FORD ESCORT, 1991 r.. 76 tys. km, 1400 ccm, benzyna: silnik
+ skrzynia biegów (5), drzwi, klapa tylna. Bolesławiec, tel. 06071
69-90-86
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, EFI: zaciski hamulcowe, 
półosie, zbiornik paliwa, zderzak tylny, siedzenia przednie, ser
wo, rozrusznik, filtr powietrza. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD ESCORT. 1991 r.: drzwi tylne, ćwiartka prawa, głowica 
1400 ccm. Bolesławiec, tel. 0608/35-30-09 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel: części blacharki i 
mechaniczne, używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FORD ESCORT KOMBI, 1991/98 r., diesel: drzwi, szyby, błot
niki, oś tylna, ława silnika, kolumny McPhersona. półosie, kon
sola, tapicerka, lampy, zderzak i chłodnice, lusterka, wspoma
ganie, dach z szyberdachem i inne. Lubin, tel. 0604/12-29-97- 
FORD ESCORT, 1992 r. 1.4, 1.6,1.6 DOHC : silniki, skrzynia 
biegów, lampy, maska, błotniki, chłodnica, nadkola, zderzaki, 
piasty, półosie, sprężyny, amortyzatory, przekł. kierownicy, 
wzmocnienie czołowe, drzwi, klapa tylna, pompa wspomaga
nia kier., rozrusznik, alternator pompa paliwa. Wojcieszów, tel. 
0601/96-06-14
FORD ESCORT, 1992 r., 1600 ccm, benzyna: komputer, - 400 
zł. Bierutów, tel. 0609/48-26-74, woj. wrocławskie 
FORD ESCORT, 1992 r.: komputer, lampy tylne, słupek prawy, 
zawieszenie tylne, drzwi tylna, klapa tylna, szyberdach, zbior
nik paliwa, nagrzewnica, serwo, półoś prawa, plastiki, siedze
nia przednie, pąsy. Świebodzice, tel. 074/858-99-67, 0606/
12-99-22
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy: dach, gło
wica, pompa wody, tłoki, korbowody, koło zamachowe, ćwiart-
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KAYABA i inne, do wszystkich aut
Wrocław, ul. Zaporoska 37a, tel. 071/784-59-15, 784-59-16

ka przednia prawa, tapicerka drzwi, amortyzator przedni, błot
niki przednie, lampa tylna i inne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
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., 1800 ccm, diesel: nagrzewnica, alter
nator, silnik, dach, poduszka pow. Wrocław, tel. 0604/13-37-05 
FORD ESCORT, 1993 r. wersja USA: zderzak przedni, el. lu
sterko prawe, hak, felgi aluminiowe 14". Zielona Góra, tel. 0606/
63-95-69
FORD ESCORT, 1994 r.: maska przednia, > 200 zł. Lubań, tel. 
075/722-60-54,0502/11-89-35
FORD ESCORT, 1994 r., 1100 ccm, benzyna : wszystkie czę
ści. Opole, tel. 0603/99-73-26
FORD ESCORT, 1994 r., 80 tys. km, 1800 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów, stan idealny, oclone, • 2.400 zł. Świeradów 
Zdrój. tel. 0604/05-62-40
FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm, diesel: głowica z wałkiem, 
pompa wtryskowa j oleju. Tworzanki, tel. 0605/69-32-89 
FORD ESCORT, 1994 r.( 1800 ccm, 16V,: tłumik, hak oryginal
ny, zderzak tylny, nagrzewnica, zbiornik paliwa, wahacze, pia
sty, półosie, konsola, fotele przednie, dach, ćwiartki i inne. Wro
cław, tel. 0604/36-35-30
FORD ESCORT, 1995 r., 1400 ccm : skrzynia biegów. Lubo
mierz. tel. 0603/87-91-52. 075/783-36-94 
FORD ESCORT. 1995 r., 1600 ccm, 16V, DOHC: skrzynia bie
gów, zawieszenie przednie, półosie, cale wnętrze, konsola, ko
lumna kierownicy • od 200 zł. Ostrów Wlkp.. tel. 062/735-41-99, 
0603/24-00-08
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, turbo D : turbina, pompa 
wody, pompa oleju, pompa wtryskowa, przewody, pokrywa za
worów, kolektor, koło zamachowe. Lwówek Śląski, tel. 075/
782-47-50
FORD ESCORT, 1996 r.: zderzak tylny, -130 zł. Legnica, tel. 
076/854-53-26
FORD ESCORT, 1998 r., 20 tys. km, 1800 ccm, turbo D : zde
rzaki, błotniki, maska silnika, klapa tylna, ukł. kierowniczy, za
wieszenie przednie, alternator, pompa wtryskowa i inne. Gro
madka, tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r.: drzwi tylne lewe. Jelenia Góra, 
tel. 0502/51-58-90

. FORD ESCORT, 1998 r .: zderzak tylny, grill przedni .plaster 
miodu*, kratka zderzaka przedniego, lotka na tylną klapę. Le
gnica, tel. 076/856-04-68
FORD ESCORT, 1998 r. : atrapa przednia, zderzak przedni, 
drzwi, próg nowy, klapa tylna, ścinka nowa do kombi, zderzak 
tylny, lampy tylne, błotniki przednie. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
FORD ESCORT, FIESTA : silnik 1600 ccm, diesel. 1800 ccm, 
TD, silnik na części (1000 ccm. benzyna, 1300 ccm, benzyna), 
skrzynia biegów, zawieszenie, oblachowanie, oświetlenie. Wro
cław, tel. 0606/40-03-11
FORD ESCORT, FIESTA: różne części z demontażu. Wscho
wa, tel. 0605/91-88-41
FORD ESCORT, FIESTA, 1986 r.: różne części. Wrocław, tel. 
071/312-53-41
FORD ESCORT, FOCUS, 1987-00 r.: części blacharskie, me
chaniczne, zawieszenia, tapicerki. Szprotawa, tel. 068/ 
376-32-07
FORD ESCORT, ORION : skrzynie biegów. Głogów, tel. 076/
834-50-48,0605/91-09-77
FORD ESCORT, ORION, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia przednie i tylne, drzwi, kpi. tłumików, 
tapicerka, szyba tylna, felgi, półosie, zamek, pompa paliwa, 
deska i inne. Wrocław, tel. 071/339-03-93 w godz. 9-18 
FORD ESCORT, SIERRA, 1800 ccm, diesel: silnik. Żelazków, 
tel. 062/769-12-17
FORD FIESTA, 3 tys. km, 1100 ccm, wtrysk : silnik. Kępno, tel. 
062/781-02-60,0601/89-10-61
FORD FIESTA : silnik 1.1, 1.3 cm3, inne. Leszno, tel. 0603/
77-52-88
FORD FIESTA, 1100 ccm, benzyna : karoseria na kolach z 
uszkodzonym silnikiem, bez prawa rejestracji. Nowa Sól, tel. 
0607/61-15-77
FORD FIESTA : silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, szyby, 
tapicerka. Oleszna, tel. 071/346-19-24 
FORD FIESTA, 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), tapicer
ka, deska rozdz. i inne. Olszanica, tel. 076/877-43-38 
FORD FIESTA : silnik 1100 ccm benz., skrzynia biegów, pół
osie, teleskopy, chłodnica, elementy zawieszenia przedniego i 
tylnego, pokrywa bagażnika i silnika, wzmocnienie przednie, 
błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
FORD FIESTA. 1980/94 r., benzyna, diesel: półosie, wahacze. 
McPhersony, maska, alternator, pompa paliwa, drzwi, szyby, 
siedzenia, stacyjka, części silników i inne części do różnych 
modeli. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
FORD FIESTA, 1983 r., 1100 ccm, benzyna: silnik, stan b. do
bry • 500 zł, zawieszenia i inne. Wałbrzych, tel. 0602/52-55-51, 
074/846-55-34 w godz. 9-17
FORD FIESTA, 1984 r, 1300 ccm: silnik, skrzynia biegów (4) i 
inne części. Oleśnica, tel. 071/314-38-99,0503/03-45-66 
FORD FIESTA, 1984/89 r., 1100 ccm: rozrusznik, mechanizm 
wycieraczek ♦ silniczek, szyby boczne tylne i tylna, gażnik, 
pompa paliwa, głowica, przekł. kierownicza, szyba drzwi lewych, 
pompa hamulcowa + serwo. Wałbrzych, tel. 074/849-13-46 
FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), 
szyby, nowe opony, zawieszenia. Wrocław, tel. 071/367-87-31 
FORD FIESTA, 1987 r., 1100 ccm: silnik, skrzynia biegów, czę
ści karoserii, mechaniczne i inne. Jelenia Góra, tel. 075/ 
752-26-09 i 0607/40-34-26
FORD FIESTA, 1987 r„ 1100 ccm, benzyna: silnik i inne części
z demontażu. Nowogrodziec, tel. 0602/12-22-73
FORD FIESTA, 1989 r.: błotniki tylne lewe i prawe, zderzak, -
230 zł. Wrocław, tel. 0501/44-86-13
FORD FIESTA, 1989/96 r. : maska, błotniki, kierunkowskazy,
reflektory, wzmocnienie czołowe, zderzak, atrapa. Wrocław, teł.
0603/66-97-27
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 cćm: silnik, maska silnika, chłodni
ca, karoseria, błotniki, zderzaki, lampy, drzwi, szyby, koła, 
osprzęt silnika, wal, półosie i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, benzyna : części silnika, 
mono wtrysk -120 zl, cewka - 40 zł, katalizator - 80 zl. Żary, tel. 
0601/88-35-95
FORD FIESTA, 1990/99 r.: zderzaki, maska silnika, drzwi, kla
pa tylna, lampy, błotniki tylne. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 
0601/75-93-91
FORD FIESTA, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk : gażnik na części, 
moduły, serwo,. wentylator chłodnicy, przekł. kierownicy, rozrusz
nik, przełączniki świateł, silnik reflektorów, sonda. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17'
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm: silnik, skrzynia biegów, elem.
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blacharki, części mechaniczne, wyposażenie wnętrza, felgi, 
opony, oświetlenie, fotele, zbiornik paliwa, szyby, konsola, i inne. 
Gostyń, tel. 0602/79-95-88
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, 3-drzwiowy: części używa
ne, z dowozem. Oleśnica, tel. 0601/17-46-48 
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna : skrzynia biegów 
(5), silnik, drzwi, fotele, konsola, zbiornik paliwa, ukł. wydecho
wy, zderzaki, nagrzewnica i inne. Wrocław, tel. 071/373*87-98, 
0606/49-34-97
FORD FIESTA, 1992 r.: drzwi przednie lewe. Wrocław, tel. 0501/ 
81-36-18
FORD FIESTA, 1992 r., 84 tys. km, 1100 ccm: silnik, skrzynia
biegów, zawieszenie, różne części z rozbiórki. Bratoszów 41,
woj. wałbrzyskie, tel. 0606/30-17-47
FORD FIESTA, 1993 r., 50 tys. km, 1100 ccm, wtrysk: pompa
paliwa, sprężyna, kolumna McPhersona, silnik bez osprzętu i
dokumentacji, stan b. dobry. Nowa Kuźnia, gm. Gromadka, tel.
076/817-22-64
FORD FIESTA, 1993/95 r.,: kpi. boczne lusterka L ♦ P strona 
ręczna lub el. reg. z podgrzew. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
FORD FIESTA, 1994 r. ; różne części. Legnica, tel. 0601/
55-24-52
FORD FIESTA, 1994 r., 80 tys. km, 1800 ccm, diesel: silnik, 
-skrzynia biegów, stan idealny, oclone, - 2.400 zł. Świeradów 
Zdrój. tel. 0604/05-62-40
FORD FIESTA, 1995 r.: lampa tylna lewa. Wałbrzych, tel. 074/
665-04-45
FORD FIESTA, 1996/00 r. : półka tylna. Trzebnica, tel. 071/
312-32-91
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.: zamek maski, wentylator klimatyzacji. 
Jelenia Góra, tel. 0502/51-58-90 
FORD FIESTA, 1998 r.: oś tylna kompl, - 500 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/593-03-75
FORD FIESTA, 1998 r. : reflektory, błotniki, zderzaki, maska, 
zawieszenie przednie i tylne. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD FIESTA, 1999 r. : różne części. Kłodzko, tel. 0601/ 
62-91-17
FORD FIESTA, 1999 r.: maska przednia, lampy przednie, błot
nik przedni prawy, zderzak, atrapa. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
FORD FIESTA, 1999 r.: błotnik przedni lewy (nowy). Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-15-80
FORD FIESTA, SCORPIO, 1988/90 r., benzyna: częći używa
ne. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD FOCUS: reflektory, błotniki, zawieszenie. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
FORD FOCUS KOMBI: roleta bagażnika, relingi dachowe, pla
stiki bagażnika i klapy tylnej. Wrocław, tel. 0603/30-61-42 
FORD FOCUS, 1999 r. 3-drzwiowy: dach, drzwi, tapicerki, pla
stiki, radio Ford 5000. Jelenia Góra, tel. 0605/41-89-74 (ke0097) 
FORD FOCUS, 2001 r., 1800 ccm, TDi: wzmocnienie czołowe, 
zderzak przedni z halogenami i listwami gumowymi, reflektory, 
atrapa maski. Wrocław, tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
FORD FOCUS, MONDEO: reflektory, maski, błotniki, zderzaki, 
zawieszenie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD GALAXY od 1995 r: części blacharskie i mechaniczne, 
duży wybór. Drezdenko, tel. 095/762-01-06,0602/18-44-78 
FORD GALAXY, 2000 r., 2300 ccm : lampy, maska, błotniki, 
drzwi, szyby, wzmocnienie, chłodnice, klimatyzacja, lusterka, 
zawieszenia, lawa, 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 GALAXY, 2000 r.: kompresor klimatyzacji, taśma pod 
kierownicę. Złotoryja, tel. 076/878-22-64 
FORD GRANADA, 2100 ccm, diesel: głowica silnika, - 300 zł. 
Gryfów Śląski, tel. 075/781-29-05 
FORD GRANADA: różne części. Legnica, tel. 076/854-53-26 
FORD GRANADA, 1979 r.: szyby, drzwi, lampy, felgi i inne, z 
rozbiórki. Leszno, te). 0608/04-54-29 
FORD GRANADA, 1983 r., 2100 cćm, diesel: wszystkie czę
ści. Wrocław, tel. 0605/07-09-33 
FORD GRANADA, 1984 r .: maski, siedzenia, zawieszenia, • 
100 zl. Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
FORD GRANADA, 1986 r., 2400 ccm, V6 : alternator, pompa 
wspomagania. Lubin, tel. 0603/71 -89-90 .
FORD GRANADA, TAUNUS : różne części z rozbiórki. Legni
ca, tel. 076/854-53-26
FORD K A : różne części. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD MERCURY: silnik 2000 ccm, DOHC, drzwi i inne. Prusi
ce, tel/071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
FORD MONDEO KOMBI : zawieszenie przednie i tylne kom
pletne, drzwi przednie, błotnik prawy. Świdnica, tel. 074/
856-98-15,0601/50-40-54
FORD MONDEO: różne części. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
FORD MONDEO, 2000 ccm: skrzynia biegów - 1.300 zl. Wro
cław, tel. 071/322-34-23,0601/73-26-06 
FORD MONDEO, 1800 ccm, turbo D : głowica kpi., kolektor 
ssący i wydechowy, turbosprężarka, korbowody z tłokami. Wro
cław, tel; 071/357-30-05
FORD MONDEO, 1993/00 r. : zderzaki, lampy, grill, maska, 
wahacze tylne, chłodnica klimatyzacji, pompa wtryskowa. Gro
madka, tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
FORD MONDEO SEDAN, 1994 r., 89 tys. km, 1800 ccm, 16V: 
ćwiartki tylne, klapa tylna, lampy tylne, drzwi prawe, błotnik pra
wy. 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, póloś. Le
gnica, tel. 0603/80-26-88
FORD MONDEO, 1995 r., 1800 ccm, 16V: różne części. Legni
ca, tel. 0601/84-47-45
FORD MONDEO, 1995 r. 5-drzwiowy: wahacze, zwrotnice, .wóz
ki”, kolumny McPhersona, stabilizator, klapa tylna z szybą. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51.314-38-54 
FORD MONDEO, 1996 r;, 1600 ccm, zetec : alternator, fotele, 
zbiornik paliwa, szyby boczne, mechanizm wycieraczek, licz
nik, kolektory, zbiorniczki, obudowa filtra pow., linkf, zamki, pasy, 
lusterko prawe. Wrocław, tel. 071/368-77-55,0602/74-84-24 
FORD MONDEO, 1998 r.: silniczek lusterka, • 50 zł. Grodków, 
tel. 077/415-51-29
FORD MONDEO, 1998 r.: kolumna McPhersona. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
FORD MONDEO, FIESTA. 1991/96 r.: halogeny, - 200 zl. Świd
nica. tel. 0501/61-01-36
FORD ORION: atrapa przednia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
FORD PROBE : oblachowanie. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz. 15,0601/79-30-54
FORD PROBE nowy model: dach - 100 zł, błotnik przedni pra
wy - 200 zl. Wrocław, tel. 0604/93-01 -63 
FORD PROBE. 1989 r., 2200 ccm: silnik, skrzynia biegów, za
wieszenie, lampy, błotniki; zderzaki, szyby, drzwi, mosty, belki, 
półosie, chłodnica, koła i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD PROBE, 1990 r.: przekł. kierownicy, silnik, zawieszenie 
tylne i inne. Wrocław, tel. 071/359-56-04,0501/85-33-26 
FORD PROBE, 1990 r., 2200 ccm, turbo : różne części z de
montażu. Wrocław, te* 0603/22-85-77, .071/349-27-14 
FORD PROBE, 1991 r., 22P0 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 : szyty, dach, ćwiartki, za
wieszenia, skrzynią biegów i inne. Zielona Gór?, tel. 0607/
70-70-38
FORD PUMA, 1997 r, ‘.-red. przednie, para -.390 zł. Jawor, tel. 
0602/49-51-89
FORD PUMA, 1998 r.: maska • 350 zł, zderzak - 200 zl, chłod
nica klimatyzacji • 150 zł. Wąsosz, tel. 065/543-76-31
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FORD SCORPIO, 2500 ccm, diesel: silnik, rozrusznik, sprzę
gło, skrzynia biegów. Głuchołazy, tel. 077/439-56-61 
FORD SCORPIO, 2900 ccm, V6 : silnik. Kępno, tel. 062/ 
781-02-60,0601/89-10-61
FORD SCORPIO, 2000 ccm : instalacja gazowa, kompletna, 
mało używana, - 1.050 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO: lampy przednie. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81 
FORD SCORPIO : komputery 856B12 A 297CC 6E21, 
856B12650FA, 88GB 12A650 C24, 88 GB 12 A650C2A, inne, 
moduły zapłonu, różne części. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FORD SCORPIO, 1985 r„ 2800 ccm, V6, wtrysk: silnik, stan b. 
dobry. Wrocław, tel. 071/368-77-55,0602/74-84-24 
FORD SCORPIO, 1985/93 r.: różne części mechaniczne, bla
charki i wnętrza. Opole, tel. 0603/54-43-09 
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, 1987 r., 2000 ccm, benzyna: rozrusznik, tar
cza i docisk sprzęgła, przednie błotniki, szyby, drzwi,, lusterka, 
chłodnica + wentylator, pompa i komputer ABS, tylne zawiesze
nie, moduł silnika, komputery, wał napędowy, elem. wnętrza, 
tłumik środkowy i końcowy. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
FORD SCORPIO. 1988 r., 2000 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów 151, - 550 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/29-62-08 
FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów automatic, sprzęgło, rozrusznik, koło zamachowe, wał. 
Nysa, tel. 0608/79-98-58
FORD SCORPIO, 1988 r., 130 tys. km. 2000 ccm. EF1: silnik, 
stan b. dobry, gwarancja, 1.000 * 400 zl (cło), drzwi, szyby, za
wieszenie przednie i tylne, chłodnica, alternator, komputer i inne. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, OHC : wał korbowy, tłoki, 
pompa wody, wzkaźniki, stabilizator, poduszki silnika, przełącz-. 
niki, koło zamachowe. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm : silnik oclony, skrzynia 
biegów, drzwi, el. blacharki. Lubań, tel. 075/721~52-31 
FORD SCORPIO KOMBI, 1989 r. 2 0-2 9 V6: silniki, skrzynie 
biegów (5), drzwi, zawieszenia, szyby, przekł. kierownicy ze 
wspomaganiem, konsola, lampy, zderzaki, hak, ABS, kpi..sie
dzeń i tapicerek, błotniki przednie i tylne, wzmocnienie przed
nie i tylne, głowica DOHC, chłodnica. Wojcieszów, tel. 075/
751-23-11.0601/55-36-73
FORD SCORPIO, 1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, : 
wszystkie części, skórzane fotele, klimatyzacja, tempomat, kom
putery, skrzynia biegów (5) do V 6, automatic, skrzynia biegów 
(5) do 2.0. Wołów, tel. 071/389-33-15 po 15 
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r.: drzwi prawe, lusterka, roz-
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FORD SIERRA. 1600 ccm : silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
.0601/89-10-61
FORD SIERRA, 1600 ccm, benzyna,: silnik, skrzynia biegów, 
drzwi, maska, zawieszenia, elem. wnętrza, szyby, szyberdach, 
klapa tylna i inne. Lubomierz, tel. 0502/10-23-25 
FORD SIERRA, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłodnice, 
elementy wnętrza oraz inne. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
FORD SIERRA, 1600 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów 
(5), rozrusznik, alternator, -1.800 zł ♦ VAT. Nowa Sól, tel. 0607/
61-15-77
FORD SIERRA, benzyna: skrzynia biegów (5). Nysa, tel. 077/ 
433-56-31
FORD SIERRA: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD SIERRA : silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD SIERRA : maska silnika, reflektory. Siechnice, tel. 071/ 
311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FORD SIERRA 1600/2000 ccm: alternator, aparat zapłonowy, 
moduły zapłonu, silniczek wycieraczek, lampy tylne, drzwi, kla
pa tylna z szybą, wahacze tylne, most tylny, półosie, części sil
nika, skrzyni biegów, bębny, amortyzatory, plastiki wnętrza. 
Wałbrzych, tel. 0602/17-71-36
FORD SIERRA : komputery 856B12 A 297CC 6E21,
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rusznik, alternator, szyba tylna sedan, kanapa tylna z zagłów
kami, przednie zawiesz. i inne. Sobótka, tel. 071/390-34-35, 
0601/72-40-04
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r.: tylny zderzak, drzwi, pokry
wa silnika, lewy przedni błotnik. Wrocław, tel. 0603/68-45-08 
FORD SCORPIO, 1990 r„ 2000 ccm, DOHC: zderzak tylny do 
sedana, silnik, kpl.dokumentacja, uszkodzona głowica. Wrocław, 
tel. 0601/15-49:90
FORD SCORPIO, 1990 r.: klamki drzwiowe, komputer wtrysku, 
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. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm. DOHC model przej
ściowy: pompa wspomagania, serwo/pompa ABS, komputer 
ABS, komputer wtrysku, wał pędny, zawieszenie tylne kpi., ko
lumny McPhersona przednie, teleskopy tylne, hak oryginalny, 
zbiornik paliwa, pompa paliwa, zestaw wskaźników. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r., 2900 ccm, wtrysk : silnik, 
skrzynia biegów automatic, drzwi przednie, fotele el. reguł, z 
podgrzewaniem, klapa tylna, lampy tylne, kierunkowskazy 
przednie, roleta bagażnika, relingi dachowe, zawieszenie tyl
ne, hak, zderzak tylny, fotele tylne, wspomaganie kier z elektro
zaworem, podnośniki el. szyb tylnych i przednich., boczne szy
by do kombi, Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r. : dach, kpi. wnętrze, deska 
rozdz., wycieraczka tylnej szyby, wszystkie podzespoły elek
tryczne i elektroniczne, rozrusznik, alternator i inne. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r.: zawieszenia, błotniki, klapa, 
drzwi, szyberdach, osprzęt silnika 2,9, felgi aluminiowe 5 szt. 
Wrocław, tel. 0503/59-48-21
FORD SCORPIO, 1993 r., 2900 ccm, V6: głowice, wtryski, ko
lektory, aparat zapł., wal, korbowody i inne części silnika. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r., 2900 ćcm, benzyna: kierun
kowskazy przednie (białe), klapa tylna z szybą ogrzewaną, pom
pa ABS, wspomaganie kier. z zaworem redukcyjnym, hak, skrzy
nia biegów automatic, listwy ozdobne - szerokie, tarcze ham. 
przednie i tylne, sprężyny tylne, komputery do silnika 2.9i. Wro
cław, tel. 0604/68-71-95
FORD SCORPIO, 1993 r. : różne części. Groblice, tel. 0602/
88-49-71, woj. wrocławskie
FORD SCORPIO, 1993 r., 2900 ccm: drzwi licznik, zawiesze
nie przednie, alternator, części silnika, inst. el., klimatyzacja, 
przekł. kierownicy, rozrusznik, skrzynia biegów, silnik wyciera
czek, komputer, el. szyby i inne. Wrocław, tel. 0600/66-31 -05 
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r.: poduszki pow., McPherson 
lewy, belka pod silnik, zawieszenie tylne, deska rozdzielcza, 
kolumna kier., wzmocnienie przednie lewe z podłużnicą, drzwi 
z tapicerką. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FORD SCORPIO, 1996 r.~: elementy blacharki tylu, skrzynia 
biegów 2500 ccm TDS, dach, całe wnętrze, amortyzatory' sprę
żyny, szyba tylna. Zielona Góra, tel. 0502/17-72-64 
FORD SCORPIO, 1996 r.: główka tylnego, mostu, głowice 2,9 
24V, rozrusznik, pompa wspomagania, alternator, licznik, osło
na licznika, schowek, inst. elektryczna, kolumna McPherson 
prawa, plastiki wnętrza, komputery, pompa ABS, amortyzator 
tylny. Sobótka, tel. 071/390-34-35,0601/72-40-04 
FORD SCORPIO, MONDEO, SIERRA : przekł. kierownicy ze 
wspomaganiem, pompa wspomagania, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/372-98-98,0606/82-42-82 - 
FORD SIERRA, 2000 ccm: komputery, rozrusznik, wał dd au
tomatycznej skrzyni biegów. Bierutów, tel. 0609/48-26-74, Woj. 
wrocławskie
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesel: skrzynia biegów (5). Bole
sławiec, tel. 075/732-10-37
FORD SIERRA. 139 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik z doku
mentacją. Bolesławiec, tel. 0607/69-90-86 
/ORD SIERRA, 2500 ccm, diesel: rozrusznik. Chojnów, tel. 
076/817-26-87,0600/64-01-22
FORD SIERRA KOMBI, 2300 ccm, diesel: rozrusznik, sprzę
gło, skrzynia biegów, most tylny; szyby, lampy. Głuchołazy, tel. 
077/439-56-61
FORD SIERRA, benzyna : silnik. 6-cylindrowy z  osprzętem, 
oclony, • 1.200 zł. Jedlina Zdrój,.tel. 074/880-50-28
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856B12650FA, 88GB 12A650 C24,88 GB 12 A650C2A, inne, 
moduły zapłonu, różne części. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FORD SIERRA: chłodnica, amortyzatory, wzmocnienie przed
nie, drzwi, szyby, pokrywa bagażnika, most tylny, elementy za
wieszenia przedniego i tylnego. Wrocław, tel. 322-26-42 w 
godz. 9-16
FORD SIERRA: kierunkowskazy przednie - 20 zl, felgi stalowe, 
stan idealny - 30 zł. Wrocław, tel. 071/325-13-37.318-14-45 po 
20
FORD SIERRA : wszystkie części z demontażu, w tym silnik 
diesel. Wrocław, tel. 0605/62-00.-14 
FORD SIERRA: szyba do drzwi prawych przednich, szyba lewa 
tylna do kombi, szybki małe do tylnych drzwi (kombi) oraz pom
pa hamulcowa. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SIERRA, 1982/86 r.: drzwi, maska, silnika, klapa tylna, 
lampy tylne oraz inne części. Wiązów, teł. 0605/62-69̂ -98 
FORD SIERRA, 1983 r., 220 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik, z 
dokumentacją, • 1.500 zl. Żary, tel. 068/374-69-19 
FORD SIERRA KOMBI, 1983/86 r.: części z rozbiórki, w tym 4 
opony 195/50 15* z aluminiowymi felgami. Ziębice, tel. 074/
819-08-87,0603/45-51-74
FORD SIERRA, 1984 r., 2300 ccm, diesel: drzwi, klapy, zawie
szenie przednie, most tylny i inne części z demontażu. Lubin, 
tel. 076/846-73-56
FORD SIERRA, 1985 r.: maska przednia. Wrocław, tel. 0501/ 
81-36-18
FORD SIERRA, 1985 r.: różne części. Jawor, tel. 076/870-16-60 
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm. diesel: silnik w b. dobrym 
stanie- 1.000 zł, most tylny, drzwi, szyby, lampy, błotniki, bla
charka, maska, klapa tylna, serwo z pompą hamulcową i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/855-77-75 po godz. 18,0603/43-68-28 
FORD SIERRA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna: pompa hamulco
wa, zbiorniczki, nagrzewnica, hak, most tylny, skrzynia biegów, 
wal napędowy, półosie, maska silnika, lampa przednia prawa, 
kierunkowskaz prawy, licznik, stacyjka, lusterka, tarcze hamul
cowe i zaciski, silniczki wycieraczek. Złotoryja, tel. 076/
878-59-58 po godz. 16,0606/87-21-57 
FORD SIERRA, 1985/90 r. : silnik (1.6, 1.8, 2.0, 2.3), maska 
silnika, karoseria, skrzynia biegów (5), felgi, fotele, lampy, wał, 
mosty, zawieszenie, koła, drzwi, szyby, rama i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-57
FORD SIERRA, 1985/91 r., 2000 ccm: drzwi kompletne, tylna 
klapa, tylny most, wał korbowy, skrzynia biegów (5), zawiesze
nie przednie i tylne kompletne, szyby boczne, klamki. Wrocław, 
tel. 0601/71-51-51
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: silnik, • 1.700 zl. 
Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, most tylny, przekł. kierownicy, wał napędowy, maska, lam
py 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. kierowni
cza, kolumny McPhersona przednie, tarcze ham., lampa przed
nia lewa, serwo z pompą, wahacze przednie, sprzęgło, rozrusz
nik, lusterka el. reguł., podszybie plastikowe • zewnętrzne. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD SIERRA, 1986 r., 2.3 D, 2.0 E : różne części. Gostyń, teł. 
065/573-62-83
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r., 2300 ccm, diesel: maska, drżwi 
prawe, ćwiartki przednie, błotnik przedni lewy, dach, lampy, 
wyposażenie wnętrza, szyby boczne/most tylny, zawieszenie, 
zwrotnica prawa, drążki kier.; wal napędowy, zbiorniczki, do
cisk sprzęgła i inne. Kępno, tel. 062/782-28-86 
FORD SIERRA, 1986 r .: drzwi - komplet, zawiedzenia, 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 wspomagania
• 100 zł, drążek reakcyjny • 60 zł, lampy tylne - 40 zl/szt. Lubin, 
tel. 0603/18-21-57
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 cćm, benzyna: skrzynia biegów 
(5), chłodnica, kolumny McPhersona, ukł. kierowniczy, drzwi i 
inne. Strzelin, tel. 071/392-21-85 
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel.: części silnika, silnik
• 1.500 zł, śkrżynia biegów, wszystkie części z demontażu. 
Wałbrzych, tel. 074/847-87-99
FORD SIERRA. 1986 r., 2000 ccm: lusterka, sprzęgło, alterna
tor, rozrusznik, wał pędny, przekładnia, elektrycznie wysuwana 
antena, tylne lampy, przednie kierunkowskazy, - 800 zl. Wro
cław, tel. 071/390-85-61.0607/52-95-98 
FORD SIERRA, 1986 r:, 2300 ccm, diesel: różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna: silnik na części, 
skrzynia biegów (5),.rozrusznik, alternator, lampy, klapa tylna, 
stacyjka, most tylny i inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98,0606/
49-34-97
FORD SIERRA, 1986/88 r. 1800/2000 ccm: tłoki z korbowoda- 
mi, głowice, wał korbowy, blok silnika, pompka oleju, paliwa, 
Wody, stabilizator, kolektor wtrysku, ukl. wydechowy, dach ♦ słup

ki, drzwi, do kombi: światła tylne, szyba tylna prawa, drzwi tyl
ne. Wałbrzych, tel. 074/848-22-60,0605/91-04-65 
FORD SIERRA KOMBI, 1986/90 r., 2300 ccm, diesel: silnik z 
dokumentacją, skrzynia biegów, części karoserii, mechaniczne 
i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD SIERRA, 1986/90 r.: drzwi do modelu 5-drzwiowego, 
mosty, zawieszenia, szyby, blachy, maski, lampy, elektronika 
do silnika 2.0 EFI, hak, wnętrze, lusterka, fotele, zegary, konso
la, zamki, klamki i inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm : tarcza sprzęgła + docisk, 
aparat zapł. kpi. -100 zł. Grodków, tel. 077/415-57-99 
FORD SIERRA, 1987 r. :■ reflektory z demontażu • 100 zł/szt 
oraz lampy - 30 zł/szt. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
FORD SIERRA, 1987/93 r.: maska, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, OHC : silnik, 80 tys. km. 
kompletna dokumentacja, bez ospzętu, -1.600 zł. Wrocław, tel. 
0601/62-91-17
FORD SIERRA, 1988 r.: maska przednia, lampa tylna prawa, 
klapa tylna (sedan i hatchback), drzwi, licznik, konsola. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1988 r„ 110 tys. km, 2000 ccm: wszystkie czę
ści z rozbiórki, do kombi, sedana i hatchbacka. Opole, tel. 0603/ 
99-73-26
FORD SIERRA, 1988 r. : różne części z rozbiórki. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-53-41
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, EFI: silnik w stanie 
b. dobrym • 800 zl, skrzynia biegów • 400 zł, blacharka, szyby i 
inne. Wałbrzych, tel. 0602/52-55-51,074/846-55-34 w godz. 9 - 
17
FORD SIERRA, 1988 r. .silnik OHC 2.0 EFI, ABS. centralny za
mek, wał napędowy, nakładki plastikowe XR4i. Wrocław, tel. 071/
342-76-70,341-36-70
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm: przekł. kierownicy ze wspo
maganiem, skrzynia biegów (automatyczna) oraz drzwi kpi. (4 
szt). Wrocław, tel. 0601/79-31-22 
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm: drzwi, most tylny, wał, skrzy
nia biegów, klapa tylna, komplet zamków, stacyjka z kluczy
kiem, układ wydechowy kompl., zderzak tylny. Jawor, tel. 0605/ 
20-67-80
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, benzyna : skrzynia biegów 
151, DOHC, - 600 zl. Jelenia Góra, tel. 0502/15-74-67 
FORD SIERRA, 1989 r„ 1600 ccm: silnik oclony, zawieszenia, 
lampy, lusterka, elementy blacharki i inne. Lubań, tel. 075/ 
721-52-31,0604/56-15-28
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, DOHC: tył nadwo
zia, lampy tylne, zawieszenie tylne, drzwi tylne, klapa tylna, dach 
z szyberdachem, komputer, instalacja gazowa prod. holender
skiej. Namysłów, tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., wtrysk: silnik, klapa tylna, za
wieszenia, tapicerka, drzwi, inne. Opole, tel. 077/457-81-15 
FORD SIERRA, 1989 r.,: klapa bagażnika, zawieszenia, most 
tylny, szyberadch, tapicerka, siedzenia, plastiki, pompa hamul
cowa i inne drobne. Wałbrzych, tel. 074/841 -05-83 sobota, nie
dziela, 0042/06-06-56-21-88 Czechy 
FORD SIERRA, 1989 r., 112 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, OHC: 
szyby, lewe drzwi, zawieszenie przednie kpi. i tylne (z mostem), 
komputer, serwo, pompa ham., zaciski, przekładnie, kierowni
ca, stacyjka, przełączniki kierownicy, nagrzewnica, karoseria, 
Fittr powietrza, dokumentacja. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, ÓHC: zwrotnice z piastami 
• 80 zł/szt., kolumny McPhersona ♦ sprężyny • 40 zł/szt., gaź- 
nik -120 zł, kolektor ssący - 50 zł, alternator -100 zł, aparat 
zapłonu - 80 zł, poduszki pod silnik • 40 zl/szt., łapy silnika - 40 
zł/szt., czujniki ABS -120 zł/szt. Wrocław, tel. 071/322-71-61, 
0608/22-21-50
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ćcm, DOHC: różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83 t
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D : reflektor lewy, filtr 
powietrza, wentylator chłodnicy, przełączniki, stabilizator, bel
ka silnika, zwrotnica lewa, zaciski ham., wzmocnienie czołowe. 
Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, diesel 2,0 E : różne części. 
Wrocław, tel. 071/311-76-55
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, DOHC : skrzynia biegów - 
520 zł, wal napędowy - 250 zł, alternator -150 zł, chłodnica 
klejona, szczelna, z wentylatorami -150 zł, pompa wody - 50 zł, 
komputer -150 zł, inne drobne. Gaworzyce, tel. 076/831-65-30, 
0606/64-27-51
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, TD: tłoki, korbowody, pom
pa oleju, wody, pompa wtryskowa dó 1.8 D, łapy silnika, filtr 
pow., obudowa paska rozrządu, inne drobne części głowicy. 
Kępno, tel. 062/782-28-86
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r.' 2000 ccm, benzyna, OHC : 
osprzęt silnika, zawieszenia, most, lampy, zderzaki, klapa tyl
na, kierunkowskazy, drzwi, lusterka, szyby, wzmocnienie przed
nie, piasty, tarcze, zaciski, półosie, przełączniki, Gzujniki, sta
cyjka, kokpit, podszycie, felgi aluminiowe, serwo, pompa i inne. 
Legnica, tel. 0501/56-63*28
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r.: skrzynia biegów (4), klapa tyl
na. Lubięcin, gm. Nowa Sól, tel. 068/388-15-86,0600/61-87-64 
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, DOHC: skrzynia biegów (5) 
- 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13 
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, DOHC : skrzynia biegów, 
stan idealny, zawieszenia, przekładnia kierownicy ze wspoma
ganiem, reflektory z silniczkami, grill, listwa pod lampy i inne 
części. Wrocław, tel. 0608/49-43-99 
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., 2000 ccm. EFI: silniki, skrzy
nia biegów (5), drzwi, zawieszenia, szyby, przekł. kierownicy 
ze wspomaganiem, lampy,' zderzak przedni, maska, klapa tyl
na, wzmocnienie przednie, siedzenia kpi., tapicerki kpi., hak, 
konsola, osprzęt silnika, głowica DOHC, zbiornik paliwa. Woj
cieszów. 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, 1992 r.: tarcze hamulcowe przednie, z nowymi 
klockami -100 zł, tarcze tylne do modelu z ABS-em - 50 zł. 
Zielona Góra, tel. 0606/63-95-69 
FORD SIERRA, ESCORT, 1992 r.: części używane. Wrocław, 
tel! 071/348-42-16
FORD SIERRA, SCORPIO, 2000 ccm, EFi, 2800 V6 : silnik, 
skrzynia biegów (automatic, 5), różne części mechaniczne i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
FORD SIERRA, SCORPIO, 1988/91 r., 2000 ccm, DOHC: szy
ba przednia ogrzewana oraz inne części. Legnica, tel. 06021
80-96-29
FORD TAUNUS: różne części. Legnica, tel. 076/854-53-26

RADWANICE, UL. WROCŁAWSKA 117A 
TEL. 071/311-73-43, FAX 311-73-39 
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GŁOWICE SAMOCHODOWE
spawanie - regeneracja - wymiana i sprzedaż 

spawanie aluminium i żeliwa
1  Wrocław, ul. Pińska 3, czynne: pon.-pt. 7-19, sob. 9-13 

T D f f S h L ^ n  teL071/373-72^ 1 . 354-56-60,tel./fax071/354-55-95 
I 1 0 L n Q  Giełda Lubin, stanów. 7, tel. 0-603 668 052 OP006108

ZAWORY SILNIKOWE
FORD TAUNUS, 1979 r., 2000 ccm, V6: różne części z demon
tażu. Sieroszowice, gm. Radwanice, tel. 076/831-10-61 
FORD TAUNUS, 1980 r.: drzwi tylne, koła, klapa tylna z szybą, 
pompa hamulcowa, silnik.wycieraczek, kierownica z kolumną, 
tłumik, sprężyny, hak, błotnik lewy (nowy), próg prawy, lampa 
przednia i tylna, szyby boczne (przednie). Lubin, tel. 0503/ 
54-38-57
FORD TAUNUS, 1981 r., 1600 ccm: części silnika (gaźnik, pom
pa paliwa, pompa wody, aparat zapłonu itp.) oraz części wypo
sażenia, min., reflektory, tablica z zegarami itp, -150 zł. Wro
cław, tel. 365-92-96
FORD TAUNUS, 1982 r., 2000 ccm, V6 4-drzwiowy: okna, ma
ska przednia i tylna, most, siedzenia, licznik, wnętrze, tapicer
ka welurowa, kierunkowskazy, lampy, tarcze hamulcowe (nowe). 
Trzebnica, tel. 071/387-19-13 wieczorem 
FORD TAUNUS, 1982 r .: różne używane. Wrocław, tel. 071/
348-42-16
FORD TAURUS KOMBI, 1987/90 r., 2500 ccm : szyby, zawie
szenia, skrzynia biegów manualna, fotele, zderzaki, błotniki, 
drzwi kpi. i inne. Wałbrzych, tel. 0608/16-35-91 
FORD TAURUS, 1990 r., 2500 ccm, benzyna: elementy karo
serii, osprzęt silnika, szyby, lampy, zderzaki, drzwi i inne czę
ści. Głubczyce, tel. 077/485-33-90,0600/32-62-53 

'FORDTAURUS, 1993r.: różne. Siechnice, teł. 071/311-76-55 
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel :si!nik do remontu, • 1.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-53-92,0502/34-00-94 
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel : rozrusznik. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/487-57-97
FORD TRANSIT, 2000 ccm: silnik, skrzynię biegów, inne. Lesz
no, tel. 0603/77-52-88
FORD TRANSIT, 2500 ccm: silnik. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD TRANSIT: reflektory lewe i prawe, szyby boczne odsu
wane, felgi stalowe, licznik z obrotomierzem, alternator z wa- 
kum, szyba przednia ogrzewana zielona, tachograf Kinzle au
tomatic na 2 kierowców, pompa wtryskowa Lucas Epic. Opole, 
tel. 0602/12-89-72
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: silnik. Pastuszyn, tel. 068/ 
388-42-70
FORD TRANSIT nowy model: maska • 70 zł, drzwi boczne, roz
suwane. Trzebnica, tel. 071/312-90-36 
FORD TRANSIT: różne. Wałbrzych, tel. 074/665-28-18,0602/ 
51-01-76
FORD TRANSIT : komputery 856B12 A 297CC 6E21, 
856B12650FA, 88GB 12A650 C24, 88 GB 12 A650C2A, inne, 
moduły zapłonu, różne części. Wałbrzych, tel. 0603/53-31 -20 
FORD TRANSIT, 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa i wtry- 
skiwacze, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/398-84-01 
FORD TRANSIT: przednia część karoserii, drzwi, zawieszenie 
przednie, most tylny. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD TRANSIT, 1977/85 r.: most tylny, piasty przednie, za
wieszenie przednie, pasy przednie, resory tylne, skrzynia bie
gów, szyba przednia, podnośniki szyb, serwo + pompa, wał 
pędny, atrapa, teleskopy, reflektory, kierunkowskazy, chłodni
ca, sprzęgło wiskozowe, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 071/
349-27-14
FORD TRANSIT, 1978/00 r. części używane: silnik, most, za
wieszenia, blacharka, skrzynia biegów, plastiki, wal napędowy, 
pompa wtryskowa, kola i inne - od 10 zł. Bydgoszcz, tel. 0561 
678-02-01,0501/22-90-39
FORD TRANSIT, 1980/93 r.: różne części. Oleśnica, teł. 071/ 
315-40-51
FORD TRANSIT BUS, 1983/85 r., 2500 ccm, diesel: nadwozie, 
może być na białych tabl.., tel. 0608/01-75-70 
FORD TRANSIT, 1986/91 r., 2500 ccm, diesel do wersji na bliź
niakach: zawieszenie przednie, resory przednie, wał pędny dłu
gi, tachograf kpi. z konsolą i napędem do skrzyni biegów, reso
ry tylne, most tylny, kierownica, zastrzał z pedałami, uszczelki 
drzwi, fotel potrójny i podwójny oraz inne. Wrocław, tel. 071/ 
349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/94 r.: dużo różnych części mechanicz
nych i blacharskich, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
FORD TRANSIT, 1986/95 r.: maska, błotniki, reflektory, kierun
kowskazy, zderzaki, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
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, 1987 r.: uszk. skrzynia biegów (5), wał napę
dowy krótki. Otmuchów, tel. 077/431-51-96 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel: blok silnika z doku
mentacją amortyzatory przednie, tłoki + korbowody. Świebo
dzin, teł. 0605/92-96-50
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel: części silnika, za
wieszeń, zbiornik paliwa, wał napędowy, felgi, wiązki elektrycz
ne, drzwi przednie prawe. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów, resory, zawieszenie przednie, amortyzatory, reflektory, 
drzwi boczne i tylne, szyby, zegary, lusterka. Wrocław, tel. 0501/ 
57-31-01

FORD TRANSIT, 1989 r., 2000 ccm, benzyna: silnik kpi, -1.400
zł. Wrocław, tel. 0604/68-71-95
FORD TRANSIT, 1990 r.: belka pod silnik. Jelenia Góra, tel.
0502/51-58-90
FORD TRANSIT, 1991 r. wersja przedłużona, raz podwyższo
na, na resorach: wspomaganie, podsufitka i inne. Wrocław, tel. 
0608/07-97-34
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel: most, zawiesze
nia, resory, pompa wtrysków? i inne. Gromadka, tel. 0600/ 
35-98-92,0604/78-33-32
FORD TRANSIT, 1992 r., 140 tys. km, 2500 ccm, diesel: silnik 
• 3.300 zł, skrzynia biegów - 1.400 zl, wał napędowy • 600 zł, 
most tylny • 1.000 zł, ukł. kierowniczy - 700 zl, koła 5 szt. - 900 
zl i inne. Bielany, tel. 076/857-45-15,0603/78-63-67 
FORD TRANSIT MAXI, 1993 r. : felgi 15a (6-szpilkowe), hak 
oryginalny, .winda* kola 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, teł. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: silnik kpi., pompa 
wtrysk. Bosch (silnik 80 KM), inst. elektr., wkłady zamków ♦ sta
cyjka i korek paliwa, przełączniki pod kierownicę, teleskopy tyl
ne, piasty przednie, zaciski ham., skrzynia biegów, wał pędny 
krótki, tarcze hamulcowe. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1995 r.: zderzak przedni, - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/351-52-37
FORD TRANSIT, 1995 r.: resory tylne • 450 zł, alternator, de
ska rozdz. - 500 zł, wahacz, pompa wtryskowiBosch, chłodni
ca, zwrotnica, zacisk ham., rozrusznik, tarcze ham.,, pompa 
ham., serwo. Wrocław, tel. 071/373-98-77 
FORD TRANSIT, 1996 r. : ławka 3-osobowa tylna, - 650 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-47-23 po godz.17, 074/846-17-13 do 
godz.17
FORD TRANSIT, 1997 r. : alternator z pompą wspomagania 
ham., typ. Lucas. Opole, teł. 0606/15-13-06 
FORD TRANSIT, 1997 r.: wahacze, .wózki', kolumny McPher
sona, zwrotnice. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
FORD TRANSIT, 1997 r.: lusterka boczne, duże, nowy typ, pra
we i lewe • 200 zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1999 r., 2500 ccm, diesel: filtr pow., skrzynia 
biegów (5), alternator, vacu pompa, zawieszenia, tapicerka, 
szyby, konsola, nagrzewnica i inne. Polanica Zdrój, teł. 074/ 
868-10-42,0607/07-43-04,0609/59-02-36 
FORD TRANSIT 350M, 2001 r., 2400 ccm, TDi: części mecha
niczne i blacharskie. Wrocław, tel. 0601/70-76-45 
FORD WINDSTAR, 1998 r., 3800 ccm, V6: pompa wspomaga
nia, ABS kpi., drzwi, fotele, zawieszenia, plastiki i inne. Wro
cław. teł. 0600/88-47-42
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, diesel: silnik z dokumenta
cją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26
0  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; elementy blacharki, rama z zawieszeniami, przekład
nia, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0601/55-67-19 
HONDA, 1600 ccm, wtrysk, 16V : silnik. Kępno, tel. 062/ 
781-02-60,0601/89-10-61
HONDA ACCORD: zderzak przedni - 80 zł. Wrocław, tel. 071/ 
349-23-05,0502/55-96-64
łłONDA ACCORD, 1985 r.: silnik • 700 zł, możliwość montażu
1 inne części. Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/27-34-03 
HONDA ACCORD, 1987 r., 2000 ccm, benzyna: silnik oclony, - 
1.000 zł. Wrocław, tel. 0602/26-07-27
HONDA ACCORD, 1987 r.: różne części z demontażu (3-drzwio- 
wa). Chojnów, tel. 0608/45-82-31 
HONDA ACCORD, 1988 r.: przekł. kierownicy. Wałbrzych, tel. 
074/845-32-80,0608/83-17-13
HONDA ACCORD, 1989 r.: silnik + skrzynia biegów automa
tyczna, osprzęt kpi., chłodnica, lampy, klimatyzacja, wspoma
ganie. Bolesławiec, tel. 075/732-10-37 
HONDA ACCORD, 1989 r.: zderzak przedni. Wrocław, tel. 0501/ 
81-36-18
HONDA ACCORD, 1990 r., 2200 ccm, benzyna: różne części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA ACCORD, 1990/92 r.: różne części, możliwa wysyłka, 
od 10 zł. Byczyna, tel. 0607/43-11-43, woj. opolskie 
HONDA ACCORD, 1991 r.: błotnik. Siechnice, woj. wrocław
skie, tel. 0602/88-49-71
HONDAACCORD, 1992 r.: części używane. Wrocław, tel. 071/ 
348-42-16

SPECJALISTYCZNA STACJA OBSŁUBI 
FORDA

Red-Ford oferuje:
• UŻYWANE I NOWE CZĘŚCI DO AUT

fi
• REMONTY, NAPRAWY, MONTAŻ i  

NA MIEJSCU, Z GWARANCJĄ
Naprawy bezgotówkowe z firmami ubezpieczeniowymi.
Nasz nowy adres:

Wrocław, ul. Otyńska 8 /
(okolice ul. Strzegomskiej i PAFAW AG U)/ 
tel. 071/357-23-47, 357-49-74 
0-607 123 286, 0-603 031 701 
pon.-pt. 8-17, sob. 8-14 /  V*

HONDAACCORD, 1993 r.: maska silnika. Siechnice, tel. 071/ 
311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
HONDA ACCORD, 1993 r., 2000 ccm : skrzynia biegów, stan 
idealny, zawieszenia i inne części. Wrocław, tel. 0608/29-29-83 
HONDAACCORD, 1995r. . amortyzatoryoryginalne, prod. ja
pońskiej, przednie i tylne, klapa tylna, lampy tylne. Legnica, tel. 
0601/73-42-70
HONDA CMC 5-drzwiowy: zderzak tylny. Legnica, tel. 0601/ 
73-42-70
HONDA C M C : zderzak przedni. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
HONDA CIVIC: komputery 6062116409G KGMTLOT NO 2728 
APL, gwarancja sprawności. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
HONDA CMC : silnik, zawieszenie, drzwi lewe, maska, chłod
nica. Wrocław, tel. 0603/78-20-66,0503/58-64-49
0  HONDA CM C , 1987 r . : skrzynia biegów z gwa

rancją • 450 zł. Jawor, tel. 076/872-85-80 
01030211

HONDA CMC, 1988 r. 4-drzwiowy: reflektory, kierunkowskazy, 
lampa tylna prawa. Dzierżoniów, tel. 0608/64-32-62 
HONDA CMC, 1988/91 r.: różne części, możliwa wysyłka, od 
.10 zł. Byczyna, tel. 0607/43-11-43 
HONDA CMC, 1988/92 r .: silnik 1400 ccm, bez prawa reje
stracji, skrzynia biegów, zawieszenie kpi., lampy, zderzak przed
ni, ćwiartka przednia z progiem, różne części z rozbiórki. Pisa- 
rzowice, tel. 062/731 -60-02 po godz.16 
HONDA CMC, 1990 r„ 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy: różne czę
ści z demontażu. Jelenia Góra, tel. 0502/43-51-00 
HONDA CMC, 1990 r.: drzwi, ińst. elektryczna, siedzenia, dach, 
lampa tylna, lusterka i inne z demontażu. Oława, tel. 071/ 
303-70-24
HONDA CMC, 1991 r., 1600 ccm, V-TEC: zawieszenia przed
nie i tylne, prawe drzwi, lusterko, felgi aluminiowe, konsola, 
komputer, fotele, serwo i inne. Gostyń, tel. 0602/79-95-88 
HONDA CMC, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm. 16V, VTEC : 
silnik z polską dokumentacją i skrzynia biegów, z osprzętem, - 
1.100 zł. Krosno Odrzańskie, teł. 0605/52-08-92 
HONDA CMC, 1992 r., 1300 ccm, benzyna 3-drzwiowy: drzwi 
prawe, szyberdach, osłona pod silnik, osprzęt silnika, miska 
olejowa, głowica silnika, wahacze, zwrotnice, konsola, tapicer
ka. Lubin. tel. 0603/71-89-90
HONDA CIVIC, 1992/95 r.: drzwi tylne lewe (sedan). Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
HONDA CMC, 1992/97 r.: amortyzatory Kayaba, gazowe, nowe, 
gwarancja - 750 zł za komplet, felgi stalowe. Wrocław, tel. 
324-16-60,0501/41-05-17
HONDA CMC, 1992/98 r.: zderzak przedni i tylny • 80 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
HONDA CMC, 1993 r., 1500 ccm, 16V sedan. błękitny: drzwi 
tylne, pasy, klamki, zamki, kolumna kierownicza, przełącznik 
wycieraczek, komputer, plastiki, czujnik paliwa, licznik, lampy 
tylne, rozrusznik, alternator, instalacja el., czujniki, przekaźniki
1 inne. Namysłów, tel. 077/410-43-75
HONDA CMC, 1995 r.: przekł. kierownicy. Wałbrzych, tel. 074/ 
845-32-80,0608/83-17-13
HONDA CIVIC, 1995 r. : zderzak tylny • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/781-80-74,0601/74-01-25
HONDA CMC SEDAN, 1996/01 r., 1500 ccm: chłodnica wody 
i klimatyzacji. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
HONDA CMC COUPE, 1997 r., 1500 ccm : silnik 1600, drzwi 
lewe, podłużnica lewa, lusterko lewe, błotnik lewy, półoś prawa, 
reflektor lewy, kokpit, przekł. kierownicy, elementy tapicerki, 
maska, elementy plastikowe, pompa wspomagania, szyby tyl
ne boczne, zderzak tylny. Wrocław, tel. 0604/13-37-05 
HONDA CMC, 1999 r., 1400 ccm: pompa wspomagania, roz
rusznik, alternator. Wrocław, tel. 0603/48-65-39 
HONDA CMC, 1999 r.: maska przednia, błotnik lewy przedni. 
Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
HONDA CONCERTO: zwawieszenie przednie i tylne kpi. Jedli
na Zdrój, tel. 0606/36-01-64
HONDA CONCERTO: zderzak przedni i tylny, lampa prawa tyl
na. blenda. Wrocław, tel. 071/354-10-43 
HONDA CONCERTO SHUTTLE, 1988/92 r.: różne części, moż
liwa wysyłka, od 10 zł. Byczyna, tel. 0607/43-11-43 
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, 1988 r.: elementy blacharki, zawieszenia, kon
sola, głowica i inne. Prusice k. Trzebnicy, tel. 0502/26-90-47 
HONDA LEGEND, 1989 r., 2500 ccm, benzyna,; części z roz
biórki. Baranów, tel. 0601/71 -27-74,-woj. kaliskie 
HONDA PRELUDE : belka pod silnik. Jelenia Góra. tel. 0604/ 
39-50-43
HONDA PRELUDE, 1982/91 r. :zderzaki (przedni i tylny) srebr
ne, stan dobry, - 150 zł. Wrocław,,tel. 0600/32-51 -08, 071/ 
321-90-27 po godz. 18^
HONDA PRELUDE, 1984 r., 1300 ccm : różne części. Gostyń, 
tel. 065/573-62-83
HONDA PRELUDE, 1987 r.. 2000 ccm, 12V, wtrysk : silnik na 
części, szyby tylne, szyba lewa przedoia, lampy tylne, zderzak 
tylny, maska przednia i tylna, siedzenia, zawieszenia, inne. 
Polkowice, tel. 076/749-33-12
HONDA PRELUDE, 1987 r., 1800 ccm, 12V : gaźniki, osprzęt 
silnika, podzespoły jezdne, części nadwozia, blacharka. Wał
brzych, tel. 074/847-76-72
HONDA PRELUDE, 1987/88 r., 2000 ccm, 16V: silnik, skrzynia 
biegów kpi., stan b. dobry, - 1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
721-48-98
HONDA PRELUDE, 1990 r.. 2000 ccm, 16V,: skrzynia biegów, 
drzwi, zawieszenia i inne, - 1.000 zł. Kamienna Góra, tel. 074/ 
843-80-01,0601/07-54-00
HONDA PRELUDE, 1991 r.: części silnika B-20, skrzynia bie
gów, maska, drzwi, błotniki, zderzaki, zawieszenia, ABS, lam
py, części. Lądek Zdrój, tel. 074/814-80-15, 0602/75-26-14 
HONDA PRELUDE, ACCORD, 1979/83 r., 1600 ccm : różne 
części. Kożuchów, tel. 0604/75-81-73 
HYUNDAI: różne części. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
HYUNDAI ACCENT: dużo różnych części mechanicznych i bla
charskich, silniki, skrzynie biegów, lampy, błotniki, zderzaki, 
drzwi, pas tylny, mechanika, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. 
Góra, tel. 065/543-38-51.0601/56-4 -̂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, 1991 r., 1500 ccm katalizator: silnik, skfźy- 
nia 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, błotniki, 
próg lewy. dach, podsufitka, fotele, boczki, deska rozdzielcza, 
kierownica, zegary, głowica, wtrysk, komputer, układ wydecho
wy, rozrusznik, alternator. Wrocław, tel. 0607/74-02-77 
HYUNDAI LANTRA, 1993 r.: tylna część nadwozia, belka tyl
na, zderzak tylny, zbiornik paliwa, drzwi, zderzak przedni, ma
ska silnika, felgi stalowe, listwa podreflektorowa. Wrocław, tel. 
0503/68-45-21
HYUNDAI PONY, 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 PONY, 1994/96 r., 63 tys. km, 1500 ccm. benzyna: 
skrzynia biegów (5) • 600 zł (gwarancja), półosie, zwrotnice, 
McPhersony, komputer HMC 3910024871. Wałbrzych, tel. 0603/ 
53-31-20
HYUNDAI S-COUPE, 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 
IFA L50W : silnik używany • 1.700 zł, wal korbowy, II szlif, w 
bloku silnika • 1.000 zł, skrzynia biegów, most tylny • 600 zł/ 
szt., resor tylny • 250 zł, chłodnica -200 zł, pompa paliwowa - 
350 zł. Legnięa, tel. 076/722-95-70 
IFA: różne części. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
IFA W50: silnik, możliwość sprawdzenia, • 900 zł. Wrocław, tel. 
0603/78-12-71
IFA : szyba przednia prawa i lewa strona ♦ szyba obrysowa, • 
300 zł. Żagań, tel. 068/477-35-17 
IFA, 1986 r. izoterma: części silnika, szyby, koła, atrapy, głowią
ce, bloczki, wały pędne i inne. Nowa Sól, tel. 0503/09-53-12 
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 Od
rzański, tel. 068/388-48-01
ISUZU GEMINI, 1800 ccm, diesel,: różne części z demontażu 
oprócz silnika i skrzyni biegów. Wrocław, tel. 071/351-87-20, 
0605/72-72-50
ISUZU MIDI, 1991/94 r., 2000 ccm, benzyna: silnik na części. 
Ruszów, tel. 075/771-45-56
ISUZU MIDI, TROOPER: dużo części, różne pojemności, rocz
niki (Midi 1983/97 r., Trooper 1983/90 r.), modele, silniki 2.0 E, 
2.4 TD, 2.2 E, skrzynie biegów, tylne mosty, wahacze, części 
silników i skrzyni biegów, części zawieszeń, drzwi oraz inne, 
wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51,0601/56-42-29 
1SUZU 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 biegów, koła, rama, wały, błotniki tylne, 
pompa ham., rozrusznik, półosie. Oława, tel. 071/313-15-89, 
0604/78-93-74
IVEC0 190-30: wszystkie części. Szprotawa, tel. 0601/79-46-94 
MECO 35-08: tarcza + docisk sprzęgła, skrzynia biegów, silnik 
na części. Ząbkowice śląskie, tel. 0602/63-63-38 
IVECO 35-08,1991 r., 2500 ccm, diesel: amortyzatory, stacyj
ka + kluczyk. Opole, tel. 077/441-08-25,0602/11-53-79 
IVECO 35-10: ukl. kierowniczy, zderzak, błotniki, drążki skręt
ne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
MECO 35-10: filtr pow. • 400 zł. Wrocław, tel. 071/322-34-23. 
0601/73-26-06
IVECO 35-10, 1994 r. : maska, zderzak, atrapa, drzwi, most 
tylny, głowica, sprzęgło, elem. zawieszenia, skrzynia biegów, 
wał napędowy. Siechnice, tel. 071/311-59-42,071/311-54-13 
MECO 35-10,1995 r., 2500 ccm, diesel: zawieszenie komplet
ne, przekł. kierownicy, drążki skrętne, stabilizator i inne. Opole, 
tel. 077/441 -08-25,0602/11 -53-79 
MECO 35-12,1991 r .: kabina biała, lekko uszkodzona z pra
wej strony, uzbrojona, tylny most,'- 3.000 zł. Otyń, tel. 068/ 
355-02-88
IVECO 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 
IVECO 40-10,45-10,45-12 DAILY: zawieszenie przednie, drzwi 
przednie, lusterka, mosty tylne, chłodnica wody, filtry powietrza, 
wały napędowe, skrzynie biegów (5), listwa kierownicza. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
IVECO 59-12,1998 r.. 2800 ccm, diesel: koła 225/75/16 C, 7 
szt. MICHELIN, rozrusznik. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/ 
63-63-38
IVECO 75-14 EUROCARGO : różne części, sprowadzamy na 
zamówienie. Kłodzko, tel. 0609/40-25-65 
IVECO DAILY : zbiornik paliwa, nowy, poj. 701, • 900 zł. Wro
cław, tel. 071/785-96-42,0601/77-52-24 
IVECO DAILY, 1994 r„ 2500 ccm, turbo D : drzwi, lampy, chłod
nice, zderzak, zawieszenia, szyba, osprzęt silnika i inne. Zielo
na Góra, tel. 0600/54-93-56
IVECO DAILY, 1998 r., 2800 ccm, TDI: silnik na części (uszko
dzony blok). Zielona Góra, tel. 0601/56-57-30 
IVECO DAILY, 2001 r.: maska, błotnik, hak. Wrocław, tel. 071/ 
346-23-55,0605/37-47-03
IVECO EUROTECH: zderzak, • 300 zł. Bolesławiec, tel. 0504/ 
94-77-50 v
IVECO MAGIRUS: rozrusznik 24 V. Legnica, tel. 076/887-19-19 
po godz. 20,0601/05-29-57, 0607/22-36-81 
IVECO, FIAT: głowica silnika. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
JEEP CHEROKEE: moduł zapłonu (2500 ccm) - 300 zł, skrzy
nia biegów ♦ skrzynia rozdzielcza • 1000 zł, most przedni • 800 
zł, altemetor 98 A - 200 zł, klimatyzacja -1 300 zł, most tylny •' 
800 zł. chłodnica wody - 200 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
JEEP CHEROKEE, 1988 r.: lampy tylne, centralny zamek, bocz
ki plastikowe, błotniki, tapicerka drzwi tylnych lewych, nakładki 
plastikowe na błotniki, uszczelki szyb tylnych, wygluszenie 
maski, ramki szyby przedniej, wkłady do zamków, szyby tylne. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
JEEP GRAND CHEROKEE, 4000 ccm: komputer skrzyni bie
gów i sterowania klimatyzacji, silnik wycieraczek, komputer, 
serwo, pompa ham., ABS, zaciski hamulcowe przednie, kaseta 
bezpieczników, przekaźniki, kpi. stacyjka, zamki i inne. Wro
cław, tel. 0601/57-77-47
JEEP GRAND CHEROKEE, głowica (4000 ccm), kolektor ssą
cy z wtryskami, wałek rozrządu, serwo z pompką hamulcową 
skraplacz klimatyzacji, .łapa* z poduszką, wieniec zębaty, za
wiasy maski, koła prowadzące pasek klinowy, miska olejowa, 
wkład do chłodnicy, pompa wspomagania chłodniczka oleju, 
bagnet, uszczelka miski olejowej. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
JEEP GRAND CHEROKEE, 4000 ccm: tapicerki skórzane, sil
nik, zawieszenia, inne części. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
JEEP GRAND CHEROKEE. 1993/98 r.: różne części. Wrocław, 
tel. 071/789-31-68 wieczorem, 0603/48-45-74 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1993/98 r.: kolumna z kierownicą 
poduszka pow. (kierowcy), szyby tylne boczne, amortyzatory, 
wał napędowy, licznik, elem. konsoli, silnik wycieraczek, inst. 
elektryczna, szyba tylna, reflektor prawy, przekładnia kier., wa
hacze, serwo, pompa, alternator, drążki. Wrocław, tel. 0501/ 
81-36-18 ,
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 1994 r„ 5200 ccm; roz
rusznik. Legnica, tel. 076/854-27-33, 0601/73-42-70 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1995 r., 80 tys. km, 5200 ccm au
tomatic: skrzynia biegów z reduktorem. Wrocław, tel. 0501/ 
41-00-10
JEEP GRAND CHEROKEE. 2000 r.. 4700 ccm, V8 : błotniki, 
maska, zderzak, lampy przednie, chłodnice, drzwi, zawiesze
nia, poduszki pow. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
JELCZ: felgi - 80 zł/szt., rozrusznik • 200 zl, resor tylny - 250 zl, 
koła przednie (śruby i nakrętki) - 80 zl,-korbowody (6 szt.) - 250 
zł, okładziny hamulca (6 szt.), wkład tylnego mostu (do remon
tu) • 300 zł. Jawor, tel. 076/870-84-11 
JELCZ: podnośnik hydrauliczny do wywrotki, po regeneracji, • 
2.000 zl. Legnica, tel. 0607/08-35-86 
JELCZ : tłoczysko kjpra • 300 zł. Legnica, teł. 076/850-12-12, 
0601/62-49-71.
JELCZ: rozrusznik, nowy - 300 zl. Oleśnica, tel. 071/398-35-38 
JELCZ, turbo: silnik, po remoncie kapitalnym, uzbrojony - 7.500 
zł. blok SW-680, po legalizacji • 1.500 zł. most Raba, nowego 
typu, po remoncie kapitalnym - 3.000 zł, most, - 1.000 zł, oś 
przednia - 300 zl, docisk, nowy - 500 zl, wały napędowe, nowe 
• 400 zł, drążek podłużny, nowy • 200 zł, zbiornik aluminiowy, 
duży • 300 zł i inne części. Opole, tel. 077/455-42-76, 0002/ 
59-13-90
JELCZ: oś przednia, blok silnika, miską olejowa, głowice, kor
bowody, nowa sprężarka, zbiornik paliwa, drzwi lewe i prawe, 
nowe, do kabiny podnoszonej i inne używane. Wałbrzych, tel. 
074/840-01-13 po godz. 17,0601/57-20-08 
JELCZ : docisk, wały pędne, pompy, bębny, półosie, piasty i 
inne. Wałbrzych, tel. 0604/11 -59-68 
JELCZ: skrzynia ład. wywrotu, kabina, wał korbowy, blok silni
ka; siłowniki wywrotu i hamulcowe, most tylny nowego typu i 
inne od .100 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-46-50 
JELCZ, SW-400, SW-̂ 680 : wal korbowy nominalny, głowice 
nowe i po regeneracji, sprężarka, pompa wody i inne, - 3.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/48-03-35
JELCZ: chłodnica, rozpieraki hamulcowe, opony, siedzenie kie
rowcy, pedał hamulca. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 0605/ 
07-77-88
JELCZ, SW-680 : silnik, techn. sprawny, - 1.600 zł., skrzynia 
biegów, • 500 zl. Zawidów, tel. 075/778-98-48

JELCZ : pompa wspomagania ukł. kierowniczego, nowa. Za
wonia. tel. 071/312-90-73
JELCZ 315 : tarcza i docisk, - 300 zl. Bolesławiec, tel. 075/ 
734-62-68,0503/02-34-91
JELCZ 315 : szyby, silnik, koła i wszystkie inne. Wrocław, tel. 
071/325-82-63
JELCZ 315: głowica z dotartymi zaworami • 550 zl, pompa wtry
skowa, pompa wody, misa olejowa, korbowody, obudowa silni
ka, wał korbowy, nowe pierścienie, tłoki, panewki, końcówki drąż
ków, siłowniki. Żagań, tel. 068/477-56-63,068/478-29-40,0602/ 
19-79-03
JELCZ 316 : silnik - 1,000 zł, zawieszenie przednie - 600 zl, 
most tylny - 600 zl, stan dobry, inne. Bolesławiec, tel. 075/ 
736-50-00
JELCZ 317 : silnik SW-680, stan dobry • 1.700 zl, serwo • 150 
zł, alternator z regulatorem -150 zł, oś przednia - 300 zł, zbior
nik • 100 zł, chłodnica • 120 zl i inne. Stanisław Mały, 55-216- 
Janków 21, gm. Domaniów, woj. wrocławskie 
JELCZ 317, 1984 r., SW-680 : silnik uszkodzony, • 1.000 zł. 
Raszówka, gm. Lubin, tel. 076/866-10-01, 0603/83-40-66 
JELCZ 317 D, 1986 r., 11000 ccm wywrotka: sprawny i kpi. sil
nik, kpi. opon z felgami • 1.100 zl, kiper, skrzynia biegów, tylny 
most, kabina, stan dobry, silnik, skrzynia biegów, tylny most, 
kiper, 6 kół. Wrocław, tel. 0604/82-56-45 
JELCZ 325: nowy stelaż opończy z odeskowaniem, bez plan
deki, - 300 zl. Milicz, tel. 0607/23-61-09 
JELCZ 325: skrzynia ładunkowa, wywrót na boki, rama. most 
kpi., oś przednia kpi., kabina i inne. Wrocław, tel. 071/390-33-43, 
0603/09-99-32
KAMAZ : skrzynia biegów, szybka, stan b. dobry, - 650 zł. Lu
bin, tel. 0502/60-93-39
KAMAZ : różne części. Niedaszów, tel. 076/872-85-59, 0601/ 
81-39-74
KAMAZ: po remoncie silnika, rama, kabina, siodło, mosty kpi., 
oś przednia kpi., skrzynia biegów z półbiegami i inne. Wrocław, 
tel. 071/390-33-43,0603/09-99-32 
KAMAZ nowe: półosie, zawór główny wywrotu, sworżeń zwrot
nicy, krzyżaki, chłodnica, wieniec kola zamachowego, łożyska 
piast. Wrocław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
KAMAZ : nowa plandeka celna - 550 zł, półosie, panewki, pier
ścienie, sworznie, zwrotnice i inne, używane: głowice, korbo
wody, koła zębate rozrządu, turbina oleju, mechanizm kier. i 
inne. Żagań, tel. 068/477-56-63,068/478-29-40,0602/19-79-03 
KAMAZ, 1989 r.: blok silnika, korbowody, pompy (olejowa, wtry
skowa), osprzęt silnika i inne. Gromadka, tel. 0600/35-98-92 . 
KIA K2700: rozrusznik, pompa wtryskowa, pompa wspomaga
nia, głowica. Krogulec, gm. Mysłakowice, tel. 075/713-02-44 
KIA PREGIO, 1999 r.: zawieszenie, amortyzatory, pasty, reso
ry i inne części. Zielona Góra, tel. 0607/70-70-38 
KIA PRIDE: wszystkie części. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
KONTENER ACERMAN: klapa załadowcza, wym. 6m x 2,5m x 
2.5m, - 9.500 zł. Żagań, tel. 0601/82-27-30 
KOPARKA BIAŁORUŚ: różne części używane, nowy rozrusz
nik. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
KOPARKA CASTOR1203: rolki jezdne, wydłużone żywotność, 
napawane specjlnym drutem. Wrocław, tel. 071/326-02-56,071/ 
348-33-79
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 kąpitalnym • 
4 .500 zl, łyżka o poj. 0.7 m3 • 1.600 zł, 2 silniki hydrauliczne, 
rozdzielacz -1.200 zl, siłownik do zamykania łyżki i inne. Kłodz
ko, tel. 0601/92-78-25
KOPARKA OSTRÓWEK K-161, K-162 : ramiona przednie i tył- 
ne, łyżki, rozdzielacze, ramy, silniki, itd., możl. faktura VAT. 
Kłodzko, tel. 0602/69-90-51
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162: silnik, skrzynia 
b., mos tylny, wieża tylna i inne. Świdnica, tel. 074/852-17-28 
KRAZ : chłodnica. Leszno, tel. 065/529-04-04 
LADA 2105: wszystkie części oprócz silnika. Bierutów, tel. 0609/ 
48-26-74, woj. wrocławskie
LADA 2105,1300 ccm: silnik po remoncie - 600 zł i inne części 
z rozbiórki. Oomaslaw, tel. 071/311-98-33 
LADA 2107 : drążki stabilizacyjne nowe, 2 szt. - 40 zł. Wał
brzych. teł. 0608/31-29-54
LADA : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 0601/ 
71-69-78
LADA 2107: wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 0605/ 
62-00-14
LADA 2103,2105,1983 r., 1500 ccm: silnik, zawieszenie, mo
sty, belki, skrzynia biegów, lampy, dach, chłodnica, szyby, ma
ska, drzwi, koła, zbiornik paliwa i inne. Wałbrzych, tel. 074/ 
846-49-57
LADA 2105,1984 r.: silnik 1300 ccm - 250 zl, skrzynia biegów
(4) - 80 zł, drzwi tylne prawe i lewe kpi. - 70 zł/szt., pokrywa 
bagażnika tylna • 50 zl i inne. Wałbrzych, tel. 074/848-50-90 
LADA, 1988 r., 80 tys. km: różne cźęści, nowe i używane, ele
menty blacharki, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-17-44 
LADA NIVA: skrzynka rozdzielcza, • 500 zl. Wrocław, tel. 0502/ 
60-97-87
LADA NIVA, 1987 r.: wszystkie części. Wałbrzych, tel. 0603/ 
53-31-20
LADA SAMARA,: klapa tylna z szybą, - 75 zl. Wałbrzych, tel. 
074/665-74-67
LADA SAMARA, 1990 r., 1500 ccm, benzyna : serwo, moduł 
zapłonu, cylinderki hamulcowe przednie, pompka spryskiwa- 
czy szyb, uszczelka miski olejowej. Wałbrzych, tel, 074/ 
843-89-36
LADA SAMARA, 1992 r., 1300 ccm, benzyna,: części z roz
biórki, drzwi, lampy tylne, siedzenia, kokpity, deski rozdz., sil
nik stan b. dobry, zawieszenia, zimowe i letnie kompl. kół, stan 
idealny i inne. Udanin, tel. 0600/10-67-50, woj. legnickie 
LAKIER SAMOCHODOWY :z dodatkami. 4.51. niebieski RAL' 
5009,-200 zł. Brzeg. tel. 0502/29-21-46 
LANCIA DEDRA : maska silnika, atrapa, zawieszenie, drzwi 
tylne, lusterka, przekł. kierownicy. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
LANCIA DEDRA: szyba przednia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
LANCIA DEDRA, 1993 r., 112 tys. km, 1600 ccm, wtrysk: boga
ta wersja, wszystkie części, stan b. dobry. Góra, tel. 0607/ 
55-37-59,0607/71-21-29
LANCIA DELTA, 1992 r. :częŚci używane. Wrocław, tel. 071/ 
348-42-16
LANCIA DELTA, DEDRA, PRISMA, 1986/99 r.: drzwi, maski, 
błotniki, zderzaki, reflektory, szyby, części i osprzęt silnika, 
amortyzatory, wahacze, półosie, przeguby, tuleje metalowo-gu- 
mowe, zawieszenia, felgi stalowe i aluminiowe 14*. 15* i 16* i 
inne części. Wrocław, tel. 0502/29-21-51 - 
LANCIA THEMA, : karoseria bez silnika, uzbrojona, niekom
pletna, lekko uszkodzona z przodu, brak zderzaka przedniego, 
lamp przednich, atrapy, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/55-67-19 
LANCIA THEMA, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk : lusterko prawe 
elektrycznie regulowane, lampa prawa tylna -100 zl/szt.. drzwi 
lewe tylne • 100 zl, klapa tylna -100 zł, stacyjka - 80 zł, zderzak 
tylny - 80 zł, półosie - 60 zł/szt., chłodnica z wentylatorem -120 
zł, przepływomierz, komputer, moduł wtrysku -120 zl, pompa 
oleju, wspomagania i wodna i inne. Wrocław, tel. 071/339-24-98 
LANCIA Y 10 : lampy przednie. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81 
LANCIA Y 10: zderzak, błotnik, wentylatory, atrapa. Siechnice, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 i  
LANCIA Y 10,1937 r., 1000 ccm: kpi. silnik ze skrzynią biegów
(5) • 500 zl, zawieszenia, kpi. zbiornik paliwa, siedzenia, pasy 
bezwl., zderzak tylny, lampy, podsufitka, kola, tablica wskaźni
ków, instal. elektr., tapicerka i inne. Wrocław, tel. 34147-31 
LIAZ : oryginalna hydarulika, - 2.500 zl. Henryków, tel. 0606/ 
73-92-74
LIAZ : przystawka skrzyni biegów, wałek, pompy hydrauliczne, 
kolumna kierownicy, turbo, kompresor, siłownik hamulca i wy
wrotu, zawory, komplet naprawczy, elementy skrzyni biegów, 
rozrusznik i inne. Jelenia Góra. tel. 075/754-16-96, 0603/ 
77-93-50
LIAZ : skrzynia biegów cala kompletna, • 1.500 zł. Nysa, tel. 
0601/71-42-08
LIAZ: oś przednia, obudowa mostu tylnego, piasty tylne i przed
nie, bębny hamulcowe, kolumna kierownicza, resory tylne, sprę
żarka i inne używane. Wałbrzych, tel. 074/840-01-13 po 
godz. 17,0601/57-20-08
LIAZ : most tylny, pompa wtryskowa, spoiler na dach, felgi, re
sory, zbiorniki, przekł. kierownicy, oś przednia, bębny, siłowni
ki. Wrocław, tel. 071/349-23-05.0502/55-96-64 
LIAZ : rozrusznik, stan b. dobry, - 350 zl albo inne propozycje. 
Żagań, tel. 068/477-35-17
LIAZ, 1986 r.: HDS, - 2.500 zł. Opole, tel. 0604/12-55-31 - 
LUBLIN 3372 : kpi. zawieszenie przednie, resory tylne, zbiór-

BEZPŁATNA ^wymiana oleju 
BEZPŁATNA badanie amortyzatorów 
BEZPŁATNA .dostawa części
w obrębie 25 km , przy jednorazowym zakupie 
powyżej 200 zł.

Proponujemy szeroką skalę rabatową, 
fachowe doradztwo, dogodną realizację 
zamówień oraz pom oc w doborze części.

iRD WYSOKA*̂
n i s k i e c E N Y

* FORD *
Wszechstronny zakres usług-prac 
mechanicznych samochodów osobowych 
i dostawczych :
przeglądy , naprawy główne silników, 
skrzyń biegów, remonty mostów, itd.

Wykonujemy komputerową diagnostykę 
silników oraz innych elementów 
elektronicznych.,';.;

PARTNERZY KARFORD:
*PHU W.RŻANY ul.Orkana 111 
WAEBRZYCH, tel.074/ 840 52 03 
*FORD VAB Amsterdam,ul.Chrobrego67 
Zielona Góra, tel. 068/ 325 59 48

KarFC
N O W A  S Ó L  

ul. G łogow ska 73 
tel. 068 / 38 752 86; 

090/612 642

P R Z Y B O R Ó W
ul. O drzańska 6 
tel. 0603/ 97 60 17

K A R P A C Z
ul. W ielkopolska 14 
tel. 075/ 76 161 76 , 

075/ 76 161 73

J E L E N IA  G Ó R A  
ul. W rocławska 2 A  
tel. 075/ 75 182 68
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.nik paliwa, skrzynia biegów (4), siedzenia i inne elementy wnę
trza. Wrocław, tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
LUBLIN, 1996 r.': silnik z dokumentacją, skrzynia biegów (4), 
wal napędowy, most. układ wydechowy, alternator, przekładnia, 
resor, zderzak, błotniki, ścianka przednia, konstrukcja kabiny, 
drzwi lewe, zawieszenie; rama. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
LUBLIN, 1999 r., 2400 ccm, turbo D : resory, osprzęt silnika, 
zawieszenie, rama, most tylny, wal, koła, drzwi. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
LUBLIN II, 1999 r.: zawieszenie przednie, sprzęgło, alternator, 
elektrowyłącznik silnika, zbiornik, podnośniki szyb, licznik, kie
rownica, wał napędowy do 3.5 tony, wydech, lampy tylne, amor
tyzatory, rama. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
O  ŁADOWARKA Ł -1 : skrzynia biegów SB 102, po 

remoncie kapitalnym, • 1.300 zł. 59*323 Miłora- 
dzice 63, tel. 076/844-85-76 84014121

MAGIRUS 130, M 8 : wał korbowy, pompa wtryskowa, głowice i 
inne, cena od 150 zl. Nadolice Małe, gm. Czernica, teł. 071/ 
318-96-87
MAN, 1979 r.: blok silnika leżącego, skrzynia biegów, most tyl
ny z resorami, głowica. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-06-00 
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 19.372 : sprzęgło nowe, - 700 zl. Wrocław, tel. 071/ 
781-37-52
MAZ, 1985 r .: blok silnika, nowy, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/ 
367-29-81,0501/94-40-67
MAZDA 121,1300 ccm, benzyna: silnik, -1.200 zł. Zelazków, 
tel. 062/769-12-17
MAZDA 121,1998 r.: lampa tylna prawa. Wałbrzych, tel. 074/ 
665-04-45
MAZDA 323, 112 tys. km, 1700 ccm, diesel: siloik; skrzynia 
biegów (5), półosie, lawa, kolumny McPhersona. Bolesławiec, 
teł. 0607/69-90-86
MAZDA 323 F : bardzo duży wybór części do różnych wersji i 
roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95,0601/ 
55-17-72
MAZDA 323 F, 1800 ccm, 16V: silnik na części, poduszki silni
ka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
MAZDA 323: klimatyzacja, • 1.500 zł. Opole, tel. 077/441-08-40, 
0602/62-52-76
MAZDA 323, 1700 ccm, diesel : głowica kompletna, siłownik 
sprzęgła. Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
MAZDA 323,1700 ccm, diesel: rozrusznik - 250 zl. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
MAZDA 323: zderzak. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
MAZDA 323 SEDAN, 1600 ccm: części mechaniczne i blachar
skie. Wrocław, tel. 0501/81-36-18

K L O C K I
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MAZDA 323 KOMBI, 1983 r .: różne części. Opole, tel. 0600/ 
64-66-14
MAZDA 323,1985 r.: karoseria na części, zawieszenia, lampy, 
zderzaki i inne. Lubięcin, gm. Nowa Sól, tel. 068/388-15-86, 
0600/61-87-64
MAZDA 323,1986/87 r.: skrzynia biegów (5), drzwi, maska sil
nika, błotniki, wahacze, półosie, rozrusznik; stacyjki, belka tyl
na, zawfeszenia, pompa ham., nagrzewnica, linki, silniczek 
wycieraczek, klapa tylna i inne. Wrocław, tel. 0608/32-67-36 
MAZDA 323,1987 r.: drzwi, skrzynia biegów, zawieszenia, ukl. 
wydechowy. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
MAZDA 323 F, 1988/92 r.: różne części, felgi stalowe, fotele. 

-Wrocław, tel. 0601/70-57-00
■MAZDA 323 F, 1991 r., 1800 ccm, OHC: elementy zawieszeń, 
instal. elektr., zderzak tylny, pompa i zbiornik paliwa oraz inne. 
Wrocław, tel. 364-47-45
MAZDA 323 F, 1993 r.: lusterko wewnętrzne, drzwi prawe, pom- 
pa hamulcowa, serwo, dmuchawa, kierunkowskazy przednie, 
konsola, zegary. Kłodzko, tel. 0601/48-17-69 
O  MAZDA 323,1996/01 r . : maska, błotniki, zawie

szenia tylne i przednie, dach, ćwiartki, błotniki 
tylne, tapicerka, felgi aluminiowe, drzwi, chłod
nice, klimatyzacja, silnik, skrzynia biegów, wen
tylatory, progi. Świdnica, tel. 0604/82-66-90,0607/ 
64-52-82 87024581

MAZDA 323,323F, 626, MX-3: różne części blacharskie i me
chaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
MAZDA 323, 626, 1986/89 r. : silnik (1.5, 2.0), zawieszenia, 
rama, drzwi, szyby, resory, wał, most, koła, półosie, fotele, ma
ska silnika, zderzak i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
MAZDA 323, 626, 1987/94 r .: części używane. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
MAZDA 626 : silnik 2000 ccm D, 89 r., po przebiegu 80 tys., 
osprzęt silnika Mazda 626 Compreks, kpi., 95 r., zawieszenie 
przednie i tylne kpi., wspomaganie i inne. T. Tymoczko, 56-300 
Czatkowice, gm. Milicz, ul. Wierzchowicka 1 
MAZDA 626: skrzynia biegów (5) 2,0 E, 1982/87 r., bez łoży
ska oporowego, pompa hamulcowa, plastiki do sedana, drzwi 
prawe, kpi. Opole, tel. 0604/88-95-51 ;
MAZDA 626: przekł. kierownicy. Wałbrzych, tel. 074/845-32-80, 
0608/83-17-13
MAZDA 626: silnik, 2000 ccm, benzyna, 2200 ccm, benzyna, 
zderzaki, błotniki, zawieszenie, reflektory, skrzynia biegów. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
MAZDA 626,1985 r.: różne części z rozbiórki. Raciborowice, 
tel. 076/818-96-39, 0503/51-08̂ 36 
MAZDA 626,1985/98 r .: zderzaki do sedana, kombi, coupe, 
hatchback. Wrocław! tel. 0601/70-57-00 
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm: skrzynia biegów -150 zł, roz
rusznik - 40 zł, konsola • 10 zl, tapicerka - 20 zl, klapa tylna + 
szyba • 50 zl, nagrzewnica - 30 zł, silnik dmuchawy - 20 zł, pas 
przedni • 20 zł, wzmocnienie dolne • 20 zł, drzwi - 30 zl, szyby 
drzwi • 30 zł. Dzierżoniów, tel. 0608/22-82-60 
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, diesel: błotniki, lusterka, klapa 
tylna, Zbiornik paliwa, lampy, konsola i inne. Wrocław, tel. 071/ 
373-87-98,0606/49-34-97
MAZDA 626,1987 r., 2000 ccm, diesel: silnik kompletny, skrzy
nia biegów (5), zawieszenia, ukl. kierowniczy, chłodnica i inne. 
Gromadka, tel. 0600/35-98-92,0604/78-33-32 
MAZDA 626,1987 r.: drzwi prawe, tylne - 75 zł, szyba tylna • 
75 zł, klapa bagażnika • 50 zl, lampy tylne • 20 zł/szt., siedzenia 
przednie - 50 zł, deska rozdz. i inne. Opole, tel. 0604/88-95-51 
MAZDA 626,1987 r., 1600 ccm: blacharka, szyby, silnik, skrzy
nia biegów (5), podzespoły jezdne, zawieszenia, tapicerka i inne. 
Wałbrzych, teł. 074/847-76-72
MAZDA 626,1988/91 r., 2000 ccm, wtrysk : drzwi z szybami i 
tapicerką, skrzynia biegów, półosie, lusterka, klapa tylna, zde
rzak tylny, lampy tylne, chłodnica (prawie nowa), elementy wnę
trza oraz koła (do diesla). Wrocław, tel. 0604/48-51-33 
MAZDA 626,1990 r., 2000 ccm, benzyna, gaźnikowy : silnik, 
skrzynia biegów, części mechaniczne, elementy karoserii i inne. 
Jelenia Góra, teł. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
MAZDA 626,1990 r., 2000 ccm : klapa tylna, bez szyby, inst. 
elektr., silnik na części, bez głowicy, drzwi tylne. Wrocław, tel. 
071/368-77-55,0604/78-93-74
MAZDA 626, 1990 r., 2200 ccm, wtrysk : różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
MAZDA 626, 1991 r. : skrzynie biegów. Głogów, tel. 076/ 
834-50-48,0605/91-09-77
MAZDA 626, 1992/97 r.: klimatyzacja kompletna, możliwość 
sprawdzenia i montażu. Wrocław, tel. 0601/70-57-00

MAZDA 626 od 1979 do 1992 r. 
SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYW ANYCH

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

PO WYPADKU LUB DO REMONTU
Wrocław, tel. 0-601 70 57 00

OPOOO8 8 6

AMORTYZATORY
DO WSZYSTKICH TYPÓW SAMOCHODÓW 

ZACHODNICH I JAPOŃSKICH 
O PO10042 n i s k i e  c e n y  #
OPEL-KRUK Wrocław ul. Lltomska 25 
tel. 071/355-82-18,0602 66 95 41, fax 071/373*52*34

MERCEDES
A-KLASSE, C-KLASSE, E-KLASSE  

S-KLASSE, VITO, SPRINTER

I
 S K U P • SPRZEDAŻ
WSZYSTKIE CZĘŚCI MECHANICZNE I BLACHARSKIE

MOŻLIWOŚĆ W YSYŁKI, TRANSPORT
 Lubin 0-603 646 4 4 3 o p o o 3 6 o i

MAZDA 626, 1992/98 r. : przednie amortyzatory, pod. japoń
skiej firmy Kayaba, stan b. dobry • 150 zł/szt. Wrocław, tel. 
339-76-03 w godz. 9-16 •
MAZDA 626,1994 r. :szyba czołowa -140 zl;. Wrocław, tel. 071/ 
361-52-50,0601/55-20-51
MAZDA 626, t995 r., 1800 ccm : silnik, inne. Wilkowice, tel. 
065/534-13*39
MAZDA 929, 6-cylindrowy, 24V : komputer JE 48189EIA 
310360BM 760 A64000305 i inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
MAZDA 929: maska, drzwi. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
MAZDA 929,1985 r.: różne części. Gostyń, tel. 0602/79-95-88 
MAZDA E2000, E2200: bardzo duży wybóf części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/54341-95, 
0601/55-17-72
MAZDA MX-7 : komputer KLOSEGlKL 0518881C. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
MAZDA XEDOS 6.9: różne części. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
MAZDA XEDOS: lampa prawa, błotnik prawy, kierunkowskazy. 
Zielona Góra, tel. 0600/82-96-17 
MERCEDES, 4500 ccm. V8: skrzynia biegów. Kępno, tel. 062/ 
781-02-60,0601/89-10-61
MERCEDES. 3800 ccm: silnik. Kępno. tel. 062/781-02-60,0601/ 
89-10-61
MERCEDES, 3800 ccm, diesel : silnik. Oleśnica, tel. 071/ 
315-40-51
MERCEDES, 2900 ccm, diesel: silnik. Środa Śląska, tel. 071/ 
317-59-48
MERCEDES : chłodnice ze zbiornikami, symbole NE 90, 625 
SK, 655 SK, 656 SK, 657 SK, 658 SK. 659 SK, stan dobry. Wro
cław. tel. Ó501/10-93-92.0501/10-93-97 
MERCEDES: felgi aluminiowe 16" (gwiazdy 5-ramienne), 2 szt. 
z oponami zimowymi - 200 zł, amortyzatory, nowe. Wrocław, 
tel. 0503/99-07-05
MERCEDES : używane tłoki do silników do osobowych i do
stawczych. Wrocław, tel. 0501/38-64-07, 364-43-24 
MERCEDES 114,115: drzwi do remontu, zieione szyby, zawia
sy, klamki, zamki, zaciski hamulcowe, podnośniki szyb. Wro
cław, tel. 0605/39-54-71
MERCEDES 115: różne części. Polkowice, tel. 0603/2740-52 
MERCEDES 115 W : wszystkie części z rozbiórki, części silni
ka 300 D (głowica, pompa), inne. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MERCEDES 115: lampy przednie. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MERCEDES 116, 4500 ccm, V8 : silnik. Kępno, tel. 062/
781-02-60,0601/89-10-61
MERCEDES 116: różne części. Polkowice, tel. 0603/2740-52 
MERCEDES 116: wał napędowy, kompletny, nowy, -1.000 zł. 
Wrocław, tel. 0503/99-07-05
MERCEDES 123 : światła przód -130 zl. tylne -100 zł, koi. 
kierownicy • 70 zł, szyby przód - 60 zl, tył - 60 zł, maska - 200 żł, 
klapa -100 zł, fotele - 200 zł, kanapa • 100 zł, itd. Bolesławiec, 
tel. 0606/4046-34
MERCEDES 123 : wszystkie części. Bolesławiec, tel. 0606/ 
4046-34
MERCEDES 123 D, 2000 ccm 2400 i 3000 diesel: zawieszenia, 
most tylny, silnik, wal pędny, skrzynia biegów, szyby, drzwi, 
wspomaganie, pompa wtryskowa,.osprzęt silnika, komplet sie
dzeń i tapicerka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
MERCEDES 123, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłodnice, 
elementy wnętrza oraz inne. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
MERCEDES 123,2000 ccm, diesel: skrzynia biegów, • 400 zł. 
Malczyce, tel. 071/317-97-81.0603/79-63-94 
MERCEDES 123 COUPE: szyba drzwi kierowcy, elementy wnę
trza, chromowane. Oleśnica, tel. 0604/28-12-13 
MERCEDES 123 : silniki: 2.4 D, 2.2 D, 2.0 D, zawieszenia, 
grille, chłodnice, wydech, różne części. Paczków, tel. 0606/ 

.15-33-85
MERCEDES 123 KOMBI: szyby, drzwi, tapicerka, lampy, za
wieszenia, maski, klapa tylna, ukł. kierowniczy ze wspomag., 
skrzynia biegów automatic i manualna, osprzęt silnika 240 D 
oraz osprzęt silnika + głowica do 300 D, przekaźniki i inne. So
bótka, tel. 0603/56-9040
MERCEDES 123, Ź000 ccm, diesel,: skrzynia biegów, licznik, 
lampy, tłumik, instalacja, bak, klapa, dmuchawa, felgi lub za
mienię na motorower Simson, możliwa niewielka dopł.. Twar
dogóra, tel. 071/399-89-63
MERCEDES 123 poj. 200-300: silniki, skrzynie biegów, dach, 
szyby, zawieszenie i inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
MERCEDES 123 : wał, dyferencjał, skrzynia biegów, półosie, 
lampy tylne, rozrusznik, wtryskiwacze, piasta koła przedniego. 
Wałbrzych, tel. 074/666-23-03
MERCEDES 123: różne części. Wałbrzych, tel. 0605/36-17-09 
MERCEDES 123 W : wszystkie części z rozbiórki, części silni
ka 300 D (głowica, pompa), inne. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MERCEDES 123 : lampy przednie i tylne, chłodnicę, zderzak, 
maskę, rozrusznik, półośki. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 123: przekładnia kier. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 123 : klapa tylna, maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
MERCEDES 123, 1978/80 r. : stacyjka. Wrocław, tel. 071/ 
372-22-86
MERCEDES 123 KOMBI, 1982 r.: klapa tylna z szybą, drzwi. 
Zielona Góra, tel. 0603/20-55-71 
MERCEDES 123,124, 1982/88 r. 2.2 D, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 D: 
silniki, mosty, wahacze, skrzynie biegów, sprężyny, drążki sprzę
gła, pompy paliwa, silnik (2.4 D, do busa), rozruszniki; alterna
tory, kolektory i inne. Kobierzyce, tel. 071/311-19-04, 0604/ 
92-36-27
MERCEDES 124 : hak oryginalny. Jelenia Góra, tel. 075/ 
76444-70,0601/56-78-57
MERCEDES 124 E : maski, klapy tylne, lampy, poduszki po
wietrzne, sensory, drzwi, zderzaki, kierownice, lusterka, chłod
nice wody i klimatyzacji, kompresory, tapicerki drzwiowe, kon
sole, pompy wspomagania. Lubin, tel. 0601/42-2849 
MERCEDES 124 W : elementy przodu, inne części. Wrocław, 
tet. 0601/71-69-78
MERCEDES 124: koło kierownicy standardowe, • 100 zł. Wro
cław, tel. 071/361-65-97
MERCEDES 124: lampy przednie i tylne, zderzak, maskę, grill 
, błotniki, lusterka. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 124: kierunkowskazy przednie, klosze lamp, tapi
cerka drzwi, felgi stalowe, regulator powietrza. Wrocław, tel. 071/
782-96-59
MERCEDES 124: wkłady lusterek (lewe i prawe), oryginalne, 
podgrzewane, cena -100 zł/szt., kołpaki 15". oryginalne, cena
• 150 zł/komplet. Wrocław, tel. 0501/79-70-81 
MERCEDES 124 E : klapa bagażnika. Wrocław, tel. 071/ 
321-00-67 po godz. 19
MERCEDES 124 : póloś, 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 124,1991 r., 2000 ccm, diesel: maska przednia z 
grillem, tył nadwozia, listwy szerokie, chłodnica. Wrocław, tel. 
0605/91-96-72
MERCEDES 124,1992 r., 2500 ccm, diesel: stacyjka + kluczyk
• 250 zł, kierownica • 100 zł, zbiornik paliwa -100 zł. Legnica, 
tel. 0606/61-69-11
MERCEDES 124,1992 r.: lampa lewa przednia, obudowy wen
tylatorów do 200 E i 250 D, el. podnośniki szyby lewy: felgi alu
miniowe 7J x 15 z oponami 195 x 65 x 15. Lwówek Śląski, tel. 
0603/74-73-17
MERCEDES 124, 1993 r., 2000 ccm, diesel: głowica, silnik, 
zawieszenia, skrzynia biegów, drzwi, instal. elektr., nagrzewni
ca, zderzaki, podnośniki szyb, szyby, hak, chłodnica. Wrocław, 
teł. 0601/57-7747
MERCEDES 124 E, 1994 r.: tapicerka beżowa, materiał z podsu- 
fitką, tapicerka ze skaju, ciemnozielona, elektr. fotele, stan ide
alny, pompa do klimatyzacji. Wschowa, tel. 0603/38-24-96 
MERCEDES 124, 1995 r. kombi: tylne błotniki, wzmocnienie 
przednie. Polkowice, tel. 0607/82-52-67 
MERCEDES 124,1995 r., 2500 ccm, diesel. 20V: głowica kpi.

tłoki, pompa wtryskowa, pompa wodna i inne części silnika. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
MERCEDES 124, E-KLASSE ; szkło reflektora lewe -100 zł, 
stacyjka z kluczykiem, uszkodzona, lampka wewn. Złotoryja, 
tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
MERCEDES 124,190,1994/01 r.: lusterka boczńe, kpi., regu
lowane ręcznie lub elektr. sterowane, czarne, stan idealny. Wro
cław, tel. 0604/94-65-21
MERCEDES 125: maska silnika z atrapą lekko uszkodzona - 
150 zł, gwintownica tradycyjna, hydrauliczna, -100 zl. Wrocław, 
tel. 0605/39-54-71
MERCEDES 126: lampa tylna prawa, teleskopy hydrauliczne, 
lusterka boczne -180 zl/szt. Opole, tel. 077/454-38-79 
MERCEDES 126 W: różne części. Polkowice, tel. 0603/2740-52 
MERCEDES 126 W : elementy przodu, inne części. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78
MERCEDES 126: lampy pjzednie i tylne, zderzak, maskę, błot
niki, drzwi. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 126 : maska, lampy przednie i tylne, klapa, zde
rzaki, drzwi, szyby, kota, listwy, deska rozdzielcza, tapicerka, 
skrzynia biegów (automatic), zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 
0608/13-83-55
MERCEDES 126, 2800 ccm, benzyna : silnik kpi., tapicerka. 
listwy żebrowane; 123,3000 ccm D: skrzynia biegów (4) i inne. 
Złotoryja, tel. 0608/74-38-25
MERCEDES 129: nowa, oryginalna pompa wspomagania (ABS, 
SRR), -1.300 zł. Gorzów Wlkp., tel. 0608/77-11-69 
MERCEDES 129: maska, zderzak. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
MERCEDES 129: reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 140,1993 r., 3500 ccm, turbo D : maska z grillem, 
chłodnica wody z tunelem, kierunkowsazy, zderzaki kp!., kon
sola, felgi aluminiowe 18*, drzwi, szyby, plastiki, tapicerka, skó
rzana, lampy tylne, klapa tylna, wahacze, nagrzewnica, luster
ka, skórzana kierownica z poduszką. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
MERCEDES 1735, OM442, V8: części do silnika, pompa wtry
skowa, głowice kompletne, 3 szt., reflektory kompletne, 2 szt. i 
inne. Olszanica, tel. 076/87743-38 
MERCEDES 180 C : silnik 2800 ccm benzyna, kompletny, skrzy
nia biegów automatic, podsufitka, tarcze hamulcowe nowe, 
chłodnica, zbiornik paliwa. Gryfów Śl., tel. 075/781-24-22 
MERCEDES 180: chłodnica klimatyzacji. Jelenia Góra, teł. 075/ 
76444-70,0601/56-78-57
MERCEDES 180 C : wkład do lampy tylnej prawej, wahacz, lu
sterko prawe, klamki do drzwi, kierownica, szyba trójkątna, prze
kładnia kier. z drążkami (kpi.). Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 1835, 2444 : silnik, chłodnica, resory, zawiesze
nie, zbiorniki paliwa, opony, nadkola, zderzaki, lampy. Wrocław, 
tel. 071/346-23-55,0607/50-54-33 
MERCEDES 190: reflektor prawy - 180 zł. Bolesławiec, tel. 0601/ 
57-13-39
MERCEDES 190: pompa ham., lusterko prawe eł. kpi., kaseta 
skrzyni biegów, kolumna kierów, i inne. Brzeg Opolski, tel. 077A 
410-15-36,0604/89-65-56
MERCEDES 190 D : osłona wentylatora, szyberdach, -150 zł.
Nowa Ruda, tel. 074/872-23-50
MERCEDES 190 D : dach, drzwi tylne, głowica kpi. 1,9 D, blok,
tłoki, korbowody i inne. Sobótka, tel. 071/390-34-35, 0601/
7240-04
MERCEDES 190 : miska olejowa. Tomaszów Maz., tel. 044/ 
723-15-81,0602/67j83-10
MERCEDES 190: lampy przednie i tylne, zderzak, maskę, grill, 
błotniki, drzwi, chłodnicę, lusterka. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 190 D, 2000 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, 
szyby, elementy zawieszenia i inne. Wrocław, tet. 071/322-2642, 
0601/75-54-99
MERCEDES 190 E, 1986 r.. 120 tys. km. 2000 ccm. benzyna: 
wszystkie części z rozbiórki. Opole, tel. 0603/99-73-26 
MERCEDES 190,1986 r., 2000 ccm, benzyna: głowica, alter
nator, kolumna kierownicy, pompa wspomagania, wspomaga
nie, pompa hamulcowa. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 0606/ 
49-34-97
MERCEDES 190,1987 r., : różne części. Bolesławiec, tel. 0606/ 
6942-38
MERCEDES 190,1987 r.: amortyzator przedni i tylny, wzmoc
nienie tylnego zderzaka. Wałbrzych, tel. 074/848-22-60,0605/ 
91-04-65
MERCEDES 190,1990 r., 2000 ccm. diesel: silnik, • 3.000 zł. 
Bytom Odrzański, tel. 068/38848-01 
MERCEDES 190,1993 r., 2300 ccm : tylna część nadwozia z 
klapą i zderzakiem -1.500 zl, listwa szeroka - 450 zł, maska z 
atrapą • 500 zł. Wrocław, tel. 0605/91-96-72 
MERCEDES 190,124: drzwi, błotniki, dach * szyberdach, szy
by, zawieszenie przednie i tylne, lampy, chłodnica, tapicerka 
czarna, sportowa kierownica. Gryfów Śl., tel. 075/781-24-22 
MERCEDES 190,124,2000 ccm, diesel: alternator, chłodnica, 
kolektor ssący i wydechowy, filtr powietrza i paliwa. Oleśnica, 
tel. 0604/28-12-13
MERCEDES 190,124: reflektory, szkła reflektorów, kierunkow
skazy, zderzak, atrapa. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
MERCEDES 200 D : sprężyny, kierów, ze stacyjką kierunkow
skazy i licznik. Lubin, tel. 076/846-00-51 
MERCEDES 200 D : silnik, po remoncie kapitalnym, * osprzęt, 
-1.500 zł. Wałbrzych, tel. 0609/27-44-07 
MERCEDES 200, D 123: różne części z demontażu. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36
MERCEDES 200123 D, 1978 r., 2000 ccm, diesel. silnik i inne 
części z demontażu. Kożuchów, tel. 0601/19-86-21 
MERCEDES 200,1979 r.: silnik, skrzynia biegów, most tylny, 
klapy. Opole, tel. 077/457-81-15 
MERCEDES 200123 D, 1982 r., 2000 ccm, diesel: el. ham., 
wałek rozrządu z krzywkami, moduł ABS, miska olejowa, rura z 
kolektorem, wyłącznik świateł, koła stalowe 15*. mech. wycie
raczek. Chojnów, tel. 0608/45-82-31 
MERCEDES 200 123 D, 1984 r.: pompa wtryskowa, rozrząd. 
Jelenia Góra, tel. 0601/71-89-91 
MERCEDES 200 124 D, 1992 r.: drzwi, maska, lampy, klapa 
tylna, osprzęt silnika, dach, zawieszenia. Zielona Góra, tel. 0600/ 
54-93-56
MERCEDES 200 D, 1994 r., 2000 ccm, diesel: silnik. Leszno, 
tel. 0603/57-31-99
MERCEDES 200,240,1968/76 r.: klocki hamulcowe. Wrocław, 
tel. 071/372-22-86
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: póloś przednia, - 500 zł. Nowe Miasteczko, 
tel. 0608/45-88-18
MERCEDES 207 BUS: lampy przednie * kierunkowskazy, ory
ginalne Bosch. Przyłęk, gm. Bardo, tel. 074/817-00-93, 0600/ 
37-00-06
MERCEDES 207 D : reflektory, maski, przekł. kierownicy, drzwi, 
błotniki, skrzynie biegów. Zielona Góra, tel. 0503/3745-51 
MERCEDES 207, 1980 r.: karoseria, długa, wysoka • 900 zł, 
długi, wysoki dach - 600 zł, ćwiartka przednia • 300 zł, bok • 250 
zł, układ kier. • 250 zl, resory - 250 zł/szt., silnik (240), .na cho
dzie" - 900 zl. Kościan, woj. leszczyńskie, tel. 0607/19-56-64 
MERCEDES 207, 1988 r. i skrzynia biegów (5), zawieszenie
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przednie, most tylny, ścianki celne do wersji niskiej i wysokiej, 
chłodnica, rozruszniki, drzwi, amortyzatory i inne. Gromadka, 
tel. 0600/35r98-92
MERCEDES 207, 208, 210, MB 100 : wały napędowe, mosty 
tylne, osie przednie, resory, skrzynie biegów, filtr plastikowy, 
przełącznik kierunkowskazów, drzwi, zaciski ham., piasty, szy
by, zamki, lampy, rozrusznik, alternator, kolumny kierownicy, licz
niki, suwak bocznych drzwi i inne. Wałbrzych, tel. 074/849-02-00, 
0607/15-05-84
MERCEDES 207, 208, 307 BUS : różne części. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
MERCEDES 207, 208, 307, 308 : różne części z demontażu.
Lwówek śląski, tel. 0606/53-67-57
MERCEDES 207, 307, 2400 ccm, diesel: wał, resory, drzwi,
fotele, szyby, drzwi, błotniki, wzmocnienie przednie, reflektory,
głowica, osprzęt silnika do 2300 ccm D. Leszno, tel. 0501/
70-04-56
MERCEDES 207,307,1980/95 r.: różne części z demontażu. 
Góra, tel. 0601/91-97-74,0501/77-03-81 
MERCEDES 207,307,308: zderzak, atrapa, błotniki, wzmoc
nienie czołowe', reflektory, kierunkowskazy, szkła tylnych lamp. 
Wrocław, tel. 0603/66-97-27
MERCEDES 207,307,309: mosty, chłodnice, resory, skrzynia 
biegów, mały przełącznik kierunkowskazów, wspomaganie kie
rownicy i inne. Góra. tel. 065/544-62-77 
MERCEDES 207,310, 2300 ccm, diesel: silnik, resory, skrzy
nia biegów (5), mosty, nagrzewnice, wspomaganie kier. kpi., 
skrzynia biegów (5), automatic, zawieszenie przednie, wały, gło
wica do poj. 2.4 D, drzwi tylne, drzwi boczne, drzwi przednie, 
szyby, konsole, liczniki, stacyjki i inne. Góra, tel. 065/544-44-21, 
0605/85-57-21
MERCEDES 208,1988 r., 3000 ccm, diesel: silnik, - 2.500 zl. 
Bytom Odrzański, tel. 068/38848-01 
MERCEDES 208,1988 r.: silnik o poj. 2.4 diesel, skrzynia bie
gów (5), zawieszenie przednie i tylne, resory, most tylny, drzwi, 
maska, lampy, siedzenia i inne. Milicz, tel. 0608/16-82-87 
MERCEDES 208,1991 r., 135 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik 
z osprzętem, stan b. dobry. Lwówek Śląski, tel. 0606/53-67-57 
MERCEDES 208,210,207: części mechaniczne i blacharskie. 
Wrocław, tel. 0608/22-30-63
MERCEDES 210 W E-Klasse: grill. Wrocław, tel. 0607/48-78-10 
MERCEDES 210: zderzak tylny do wersji Elegance, bez liste
wek do .okularnika*. Wrocław, tel. 0600/83-15-03 
MERCEDES 210, 1997 r. : tylna lewa ćwiartka. Wrocław, tel. 
0608/17-96-55
MERCEDES 210,1998 r., 30 tys. km, 2900 ccm, TD i: skrzynia 
biegów, automatic, drewniane wykończenia, przełączniki, listwy, 
lampy tylne i inne, listwa kierownicza, rozrusznik. Jawor, tel. 
0601/74-62-22
MERCEDES 212, SPRINTER, 1996/98 r.: zawieszenie tylne, 
elementy zawieszenia przedniego. Oława, teL 074/303-31-54 
Zenek
MERCEDES 220 115, 123 : silnik nie uzbrojony, głowica 2.4, 
skrzynia biegów automatic, inne. Wrocław, tel. 071/785-44-05, 
0601/1549-76
MERCEDES 230: stabilizator przedni, klapa tylna, drzwi tylne 
prawe. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 230 123 E, 1980 r. : silnik. Wrocław, tel. 0501/ 
38-64-07,36443-24
MERCEDES 230 123 E, 1981 r.: różne części z demontażu. 
Wrocław, tel. 0600/66-31-05
MERCEDES 230 124 E, 1986 r., 2300 ccm, benzyna : osprzęt 
silnika, tylny most, elementy blacharki (z lewej strony) i inne. 
Gostyń, tel. 065/573-62-83
MERCEDES 230,260124,1990 r., 2300 ccm, 2600: dach bez 
szyberdachu, pasy przednie, pompka centralnego zamka, obu
dowa chłodnicy (klimatyzacja), obudowa filtra pow., moduł za
płonu, lewarekrpompa ABS, komputer i inne. Wrocław, tel. 071/ 
337-19-17,0605/66-11-92
MERCEDES 240,2400 ccm, diesel: blok silnika, tłoki, > 200 zl. 
Bolesławiec, tel. 075/734-62-68,0503/02-34-91 
MERCEDES 240 123 D, 2400 ccm, diesel: klapa tylna, roz
rusznik, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
MERCEDES 240 123 D, 1981 r. : różne części z demontażu. 
Wrocław, tel. 0600/66-31-05
MERCEDES 240 123 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel: skrzynia 
biegów (5), klapa tylna, alternator, drzwi tylne, lusterka, wspo
maganie, pompa hamulcowa, pompa wspomagania. Wrocław, 
tel. 071/373-87-98.0606/49-34-97 
MERCEDES 250 : zaciski, ramię wycieraczek. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 250124 D, 1992 r.: pompa wtryskowa, maska sil
nika, grille, wzmocnienie przednie, błotniki przednie, amortyza
tory przednie, listwy progowe, licznik, przełącznik włączający 
ogrzewanie, listwy drzwi wąskie, pojedyncze. Wrocław, tel. 0607/ 
81-54-10
MERCEDES 250124 D, 1994 r.: drzwi prawe tylne, szyby bocz
ne (tylne), ABS, serwo, pompa hamulcowa, wahacze przednie, 
wyświetlacz temperatury zewnętrznej ♦ czujnik, osłony boczne 
sBnika i skrzyni biegów, kolumna kierownicza, lusterka, zamek 
klapy tylnej, przełączniki świateł i inn. Wrocław, tel. 0601/ 
73-74-90
MERCEDES 2544 : zderzak, lampy, resory, lusterka, silnik V8 
OM 442, zawieszenie, skrzynia biegów Epes, rama i kabina 
(uszkodzone), koła, poduszki pow., resory, drążki, zawory, kom
putery, bak, most, osłona przeciwsłoneczna. Wrocław, tel. 071/ 
346-23-55,0605/3747-03
MERCEDES 270,2000 r., 2700 ccm, TDI: różne części, dużo. 
Wrocław, tel. 0606/62-65-10
MERCEDES 280 126: silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60,0601/ 
89-10-61
MERCEDES 280, 6V : komputer BOSCH 0265101006 Wał
brzych, tel. 060Ś/53-31-20
MERCEDES 300 D : silnik, kpi., rozebrany + nowe części -.600 
zl, razem 1.200 zł, głowica do 240 D, wałki rozrządu, osprzęt, 
wspomaganie, chłodnica do 300 D..2.4 D • 207 D, inne. Legni
ca, tel. 076/722-7441,0609/28-32-87 
MERCEDES 300123 D : skrzynię biegów * 120 zł, chłodnicę • 
100 zł, lampy okrągłe -150 zł, przekładnię kierowniczą - 50 zł, 
hak, wały pędne, skrzynię 4-biegową • 100 zł, szybę tylną, li
stwy drzwi. Proszkowice, tel. 071/390-77-93,0605/62-00-07 
MERCEDES 300124 E, 1990 r., 167 tys, km, 3000 ccm, benzy
na : zderzak tytny, kpi. wtrysk, chłodnica wody i klimatyzacji, 
pompka centr. zamka, komputery, ABS i silnika, pompka oleju, 
sprężarka klimatyzacji, zegary, pedały, przekaźniki i inne. Wał
brzych. tel. 0606/25-60-95
MERCEDES 308 BUS, 1992 r. ■: zawieszenie przednie i tylne 
kompl., resory, amortyzatory, most, drążki, stan b. dobry, cena 
2.500 zl • rachunek. Prochowice, tel. 076/85847-61, 0605/ 
43-54-20
MERCEDES 310 : alternator, most tylny, rozrusznik, szybki, 
możliwa wysyłka. Góra, tel. 0601/91 -97-74,0501/77-03-81 
MERCEDES 380 126 E : skrzynia biegów kpi., elementy bla
charki, zawieszenia. Wrocław, tel. 071/368-15-83 
MERCEDES 406: pompa hamulcowa .20* + serwo. Wałbrzych, 
tel. 074/848-13-61
MERCEDES 406,407,508, 608,808 813 : różne części. Ole
śnica, tel. 071/31540-51
MERCEDES 407,1980 r : różne części, mosty, szyby, silnik 5.6 
I (OM 352), po remoncie kapitalnym. Żary, tel. 0602/78-80-54 
MERCEDES 407,410 : mosty, chłodnice, resory, skrzynia bie
gów, mały przełącznik kierunkowskazów, wspomaganie kierow
nicy i inne. Góra, tel. 065/544-62-77 
MERCEDES 410: reflektory, maski, przekł. kierownicy, drzwi, 
błotniki, skrzynie biegów. Zielona Góra, tel. 0503/3745-51
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MERCEDES 500 : aparat zapłonu, nowy, -1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0503/99-07-05
MERCEDES 508: silnik ze skrzynią biegów, po remoncie - 2.500 
zł. Wschowa, teł. 0603/36-37-35
MERCEDES 508,608: most tytny, zawieszenie przednie, skrzy
nia biegów i inne. Jawor, teł. 076/870-65-50,0606/19-10-59 
MERCEDES 600 S L : felgi aluminiowe, stan b. dobry, RH 18*, 
szer. 8.5*, pasują do 126, - 3.000 zł. Polanica Zdrój, teł. 074/ 
868-1042,0607/0743-04,0609/59-02-36 
MERCEDES 608: silnik ze skrzynią biegów, po remoncie - 2 .500 
zl. Wschowa, tel. 0603/36-37-35 
MERCEDES 608,1980 r.: różne części, mosty, szyby, silnik 5.6 
I (OM 352), po remoncie kapitalnym. Żary, tel. 0602/78-80-54 
MERCEDES 608,813,814 D : skrzynie biegów. Kępno, tel. 062/ 
781-02-60,0601/89-10-61
MERCEDES 609,814,1992 r.,: kpi. uzbrojone nadwozie, maks. 
długie i wysokie, drzwi boczne rozsuwane, stan b. dobry, -11.000 
zl. Wałbrzych, tel. 074/848-12-93,0601/52-69-35 
MERCEDES 614: drzwi prawe z wąską szybką (u góry), - 450 
zł. Trzebnica, tel. 071/312-90-50 
MERCEDES 709: opończe, plandeka na długą ramę (5.2 m). 
Tomaszów Maz., tel. 044/723-15-81,0602/67-83-10 
MERCEDES 808, 508 D : silniki. Kępno, teł 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
MERCEDES 813,1985 r.,: kabina kompletna, uzbrojona, z sy
pialnią -1.000 zl. Wrocław, tel. 0601/55-67-19 
MERCEDES 813, 1985 r., 5700 ccm, diesel: różne części z 
demontażu, silnik z dokumentacją, stan b. dobry. Bolesławiec, 
tel. 0603/10-2947,0502/29-1145 
MERCEDES A-140, S-140, W-210 S-220.1995/00 r.: zderzaki. 
Wrocław, tel. 0602/8849-71
MERCEDES A-KLASSE : różne części blacharskie i mecha
niczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/7246-69 
MERCEDES ACTROS : lampy przednie. Wrocław, teł. 0601/ 
95-16-78
MERCEDES BUS: drzwi boczne, - 200 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-32-80,0602/80-01-36
MERCEDES C-KLASSE 124 E : zderzak przedni, chłodnica 
wody, automatic, nowa -150 zł. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
MERCEDES C-KLASSE : zderzak przedni i tylny. Lubań, tel. 
0603/71-92-95
MERCEDES C-KLASSE: szyba przednia. Oleśnica, tel. 0601/ 
72-56-81
MERCEDES C-KLASSE, 2500 ccm, diesel,: komputer do silni
ka. Radwanice k. Głogowa, tel. 076/831 -12-13,0606/43-78-24 
MERCEDES C-KLASSE: chłodnica do silnika benzynowego + 
przewody gumowe, pasek klinowy, lampa tylna lewa. Wrocław, 
tel. 071/782-96-59
MERCEDES C-KLASSE: maska przednia. Wrocław, teł. 0501/ 
81-36-18
MERCEDES E-KLASSE KOMBI, 1993/96 r.: klapa tylna, zde
rzak tylny, lampy tylne, tapicerka; deska rozdzielcza, pod. po
wietrzne. Wrocław, tel. 0608/13-83-55 
MERCEDES MB 100: siedzenia 3-osobowe z pasami bezpie
czeństwa, -1.000 zł. Lubin, tel. 0606/24-56-19 
MERCEDES MB 100: zderzak przedni, chłodnicę, rozrusznik, 
alternator. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES MB 100 : reflektory, maski, przekł. kierownicy, 
drzwi, błotniki, skrzynie biegów. Zielona Góra, tel. 0503/3745-51 
MERCEDES MB 100,1989 r.: tylna szyba boczna, maska we
wnętrzna silnika, linki maski zewnętrznej, zawias suwny bocz
nych drzwi, -150 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-75-06, 0601/ 
75-01-53
MERCEDES MB 100,1993 r„ 2400 ccm, diesel: drzwi, zawie
szenia, piasty, półosie, chłodnica, grill, maska, tapicerka i inne. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-1042, 0607/07-43-04, 0609/ 
59-02-36
MERCEDES MB 100,1993 r.: ukł. kierowniczy, półosie. pompa 
ABS-u, drążki kierownicze, wahacze i inne. Chojnów, tel. 0606/ 
47-11-90
MERCEDES ML 55 AMG : reflektory ksenonowe. Lubin, tel. 
0605/0747-04
MERCEDES SPRINTER: nowy kpi. wtrysków Bosch. -1.100 zł.
Gorzów Wlkp.. tel. 0608/77-11-69
MERCEDES SPRINTER 312: licznik nowy, tapicerka drzwi, koło
zapasowe kpi., nowe. Świebodzice, tel. 074/854-32-01, 0605/
55-55-37
MERCEDES SPRINTER: maska, grill, przekładnia kierownicza, 
hak, skrzynia biegów, cale boki. Wrocław, tel. 071/346-23-55, 
0607/50-54-33
MERCEDES SPRINTER : poduszki pneumatyczne, zestaw na 
tylną oś, nowe, możliwość montażu, • 1.700 zł. Wrocław, tel. 
0503/93-2842,0601/77-52-24
MERCEDES SPRINTER : amortyzatory przednie i tylne. Wro
cław. tel. 0601/95-16-78
MERCEDES SPRINTER 2300, 2900: wał napędowy, most tyl
ny, el. zawieszenia przedniego, drzwi tylne. Wrocław, tel. 0604/ 
13-37-05
MERCEDES SPRINTER : maski, błotniki przednie, wzmocnie
nie czołowe, narożniki tylne, belka przednia, nowe. Wrocław, 
tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm. TDi: wtrysk paliwa sterują
cy. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 i  
MERCEDES SPRINTER : wyłącznik główny pod kierownicę. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54.0604/53-18-57 
MERCEDES SPRINTER, 1995/01 r.,: kpi. boczne lusterka L ♦ 
P strona ręczna, el. reg. z podgrzew. lub przedłużane na wysię
gnikach. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2900 ccm. TDi: rozrusznik, 
chłodnica powietrza, turbo. Gromadka, teł. 076/817-20-73,0601/ 
75-93-91
MERCEDES SPRINTER. 1996 r„ 2300 ccm: komputer, kpi. gło
wica, sprzęgło, koło pasowe, pokrywa rozrządu, most tylny, te
leskopy tylne, ABS i inne. Wrocław, tel. 0601/57-7747 
MERCEDES SPRINTER, 1996/98 r.: wał napędowy, komputer, 
skrzynia biegów, kolumna kierownicy, pompa ABS, konsola, licz
nik, lampy przednie i tylne, grill, podsufitka, serwo, wygłusze- 
nie ściany grodziowej. Wrocław, tel. 0600/52-08-83 
MERCEDES SPRINTER, 1997 r.: elem. zawieszeń, drzwi i inne. 
Wrocław, tel. 0608/17-96-55
MERCEDES VARIO: lampa przednia lewa. Wrocław, tel. 0601/ 
72-56-81 _
MERCEDES VTTO: atrapa przednia, zderzak. Cieśle k. Oleśni
cy, tel. 071/31540-51
MERCEDES VITO: przeguby napędowe z osłonami. Jelcz-La
skowice, tel. 0502/26-89-69
MERCEDES VlTO: zderzaki przednie i tylne, nowe, lampy tyne, 
klapa tylna, lusterka bez wkładów. Lubomierz, tel. 0603/ 
87-91-52,075/783-36-94
MERCEDES VITO: różne części. Świdnica, tel. 0605/56-53-11 
MERCEDES VITO : zderzak przedni. Wrocław, tel. 0606/ 
39-06-57
MERCEDES VITO: siedzenie skórzane, jasnoszare. Wrocław, 
tel. 071/782-96-59
MERCEDES VITO, 1994/01 r.: lusterka boczne, kpi., regulowa
ne ręcznie lub elektr. sterowane, czarne, stan idealny. Wrocław, 
tel. 0604/94-65-21
MERCEDES VITO, 1997 r„ 2300 ccm, turbo D : elementy karo
serii, poduszka pow., konsola, sensor, klimatyzacja, drzwi, ma
ska, błotniki, lampy, zderzaki, chłodnice, tylna klapa, zawiesze
nia, szyba, koła, filtr, lusterka, płyty, plastiki, koła i inne. Lubin, 
tel. 0601/18-90-99
MERCEDES VITO, 1997 r.: różne części blacharskie i mecha
niczne. Zielona Góra, tel. 0502/17-72-64 
MERCEDES WTO, 1998 r., 2300 ccm, TDi: dach, podłużnice. 
błotniki tylne, drzwi, maska, lampy, zderzak, wzmocnienie, grill,
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chłodnica, zegary, lusterka, szyby, ABS, ukł. wydechowy, za
wieszenie, zbiorniczki, nagrzewnica, poduszka pow. i inne. Le
gnica, tel. 0603/80-26-88 ■
MITSUBISHI, 1500 ccm: skrzynia biegów, silnik (1.5 E oraz 2.3 
TD). Kępno, tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
MITSUBISHI: różne części. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
MITSUBISHI CARISMA: różne części, półosie, zwrotnice, prze
guby, wahacze, tarcze, dociski, głowice, szyby, komputery, fo
tele, tapicerki, silnik 1.6 16V, części skrzyni biegów do GDi, 
części silników (1.6,1.8, GDi), zderzaki, drzwi, błotniki, dużo 
innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 0601/
56-42-29
MITSUBISHI CARISMA : klapa tylna, nowa • 400 zl. Między
rzecz, tel. 095/741-76-56 po godz. 17 
MITSUBISHI CARISMA: maski, błotniki, zderzaki, drzwi, lam
py, koła, elementy wnętrza (drewniane). Wrocław, tel. 0601/ 
95-16-78
MITSUBISHI CARISMA : szyba przednia. Wrocław, tel. 0601/ 
72-56-81
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r.: błotnik, zderzak. Radwanice, 
tel. 071/311-76-55
MITSUBISHI COLT, 1980/92 r. 1.5, 1:8 D: różne części z de
montażu. Opole, tel. 0604/59-30-11 
MITSUBISHI COLT, 1982 r. : wszystkie części z demontażu. 
Wrocław, tel. 0605/62-00-14
MITSUBISHI COLT, 1984 r., 1600 ccm, GT : zderzak przedni 
szeroki, amortyzatory tylne. Lubin, tel. 0603/18-21-57 
MITSUBISHI COLT, 1988 r.: silnik, skrzynię biegów, inne. Wil
kowice, tel. 065/534-11-53
MITSUBISHI COLT, 1989 r., 1500 ccm, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów, zderzak tylny, rozrusznik, turbo, alternator, chłodni
ca, klapa tylna, drzwi prawe i inne. Jaworzyna śląska, tel. 0607/
84-67-10
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 1500 ccm katalizator: silnik, skrzy
nia biegów (5), automatic, zawieszenia, półosie, oblachowanie 
i inne. Legnica, tel. 0600/24-10-25,0603/67-61-05 
MITSUBISHI COLT, 1997 r.: drzwi prawe. Cieśle k. Oleśnicy, 
tel. 071/315-40-51
MITSUBISHI COLT, 1998 r.: różne części mechaniczne oraz 
plastiki. Wrocław, tel. 071/359-56-04,0501/85-33-26 
MITSUBISHI ECUPSE, 1990/94 r.: różne części. Wrocław, tel. 
0502/97-90-26
MITSUBISHI ECLIPSE, 1993 r., 2000 ccm, benzyna : różne 
części. Jelenia Góra, tel. 0604/39-50-43 
MITSUBISHI GALANT: komputery MD 127945 K8T 77671, MD 
14575 E2T56072. MD 153013 E2T 33579, MD 105553, E2T 
55171, MD 0947554, K8T76172, rozruszniki, alternator, prze
kaźniki do benzyny i diesla. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
MITSUBISHI GALANT : McPherson. ABS, przekładnia kier. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
MITSUBISHI GALANT. 1980/92 r. 1.6,2.0,1.8 TD: różne czę
ści z demontażu. Opole, tel. 0604/59-30-11 
MITSUBISHI GALANT. 1984/87 r. : różne części, alternator, 
pompa wodna, zawieszenie i inne. Świeradów Zdrój; tel. 075/ 
781-74-01,0606/16-39-18
MITSUBISHI GALANT, 1985 r.: nadwozie, kompletna dokumen- 
tacja oraz różne części do 2.0 E i 1.8 TD. Kożuchów, tel. 0604/
75-81-73
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 2000 ccm, benzyna: silnik do 
remontu, pompa wtryskowa, drzwi przednie prawe, maska sil
nika, fotele, zbiornik paliwa, ukl. kierowniczy, konsola, nagrzew
nica, chłodnica, szyba tylna, plastiki, inst. elektryczna. Procho
wice, tel. 076/858-40-90, 0609/63-83-49 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 2000 ccm. benzyna: silnik, kpi. 
dokumentacja, przeguby, tapicerka popielata, plastiki, szyby, 
wspomaganie, listwa, lampy, drzwi, szyberdach elektr. i inne, z 
demontażu. Prudnik, tel. 077/437-61 -30 
MITSUBISHI GALANT. 1986 r., 1800 ccm, turbo D :dużo róż
nych części. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 2000 ccm, benzyna : półosie, 
McPhersony, zawieszenie tylne, ABS, chłodnica, rozrusznik, 
klimatyzacja, błotniki, drzwi, szyby, licznik, zderzak tylny. Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20
MITSUBISHI GALANT, 1991/96 r., 1800 ccm, benzyna: różne 
części mechaniczne i blacharskie. Zielona Góra, tel. 0601/
55-16-76
MITSUBISHI GALANT, 1992 r . : wszystkie części z rozbiórki. 
Stefanowice, tel. 074/858-50-02,0600/36-13-01 
MITSUBISHI GALANT, 1992 r.: tarcze koła przedniego, przed
nie wahacze, układ wydechowy z dwururką, listwa układu kie
rowniczego. Bierutów, tel. 0609/48-26-74, woj. wrocławskie 
MITSUBISHI GALANT. 1992 r., 2000 ccm. DOHC : silnik, stan 
b. dobry, gwarancja 1.800 ♦ 400 zł (cło), skrzynia biegów (5), 
półosie, ABS, zawieszenie hydrauliczne, drzwi, szyby, zderzak 
tylny, ukł. wydechowy, koła, zawieszenie przednie i tylne. Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20
MITSUBISHI GALANT, 1996 r., 2000 ccm, 24V, V6: kpi. silnik, 
stan idealny, zawieszenia, drzwi, konsola, wnętrze i inne czę
ści. Wrocław, tel. 0608/29-29-83 
MITSUBISHI L200,1998 r.: różne części. Świdnica, tel. 0604/
09-25-86
MITSUBISHI L300: bardzo duży wybór części do różnych wer
sji i roczników, w tym również 4 WD, możliwość wysyłki. Góra, 
tel. 065/543-41-95, 0601/55-17-72 
MITSUBISHI L300,2000 ccm: silnik. Kępno. tel. 062/781-02-60. 
0601/89-10-61
MITSUBISHI L300 : prawe, przednie drzwi. Wrocław, tel. 071/
336-70-66 wewn. 187
MITSUBISHI L300 : lampa przednia. Wrocław, tel. 0601/ 
95-16-78
MITSUBISHI L300 : zderzak przedni. Wrocław, tel. 0606/ 
40-03-11
MITSUBISHI L300 BUS, 1996 r. i  zawieszenie przednie oraz 
lewą przednią ćwiartkę. Dzierżoniów, tel. 074/832-31-09 
MITSUBISHI LANCER: komputery MD 127945 K8T 77671, MD 
14575 E2T56072, MD 153013 E2T 33579, MD 105553, E2T 
55171, MD 0947554, K8T76172, rozruszniki, alternator, prze
kaźniki do benzyny i diesla. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
MITSUBISHI LANCER, 1980/92 r. 1.5, 1.8 D: różne części z 
demontażu. Opole, tel. 0604/59-30-11 
MITSUBISHI LANCER, 1984 r.: głowica kpi. - 500 zl, pompa 
wtryskowa - 400 zł, rura wydechowa * tłumik -100 zł, wtryski i 
inne. Wrocław, tel. 074/815-49-14,0604/38-31-78 
MITSUBISHI LANCER, 1991 r., 1500 ccm katalizator: silnik, 
skrzynia biegów (5), automatic, zawieszenia, półosie, oblacho
wanie i inne. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 0603/67-61 -05 
MITSUBISHI LANCER, 1991 r., 1500 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, drzwi (4 szt.), dach, podłużnica prawa, siedzenia, przekł. 
kierownicy, konsola i inne z demontażu. Zielona Góra, tel. 0605/ 
72-01-95
MITSUBISHI LANCER, 1995 r.: błotnik. Radwanice, tel. 0602/
88-49-71
MITSUBISHI PAJERO : maski, błotniki. Wrocław, tel. 0601/ 
95-16-78
MITSUBISHI PAJERO, 1983/96 r.: części mechaniczne i bla
charskie, silniki 3.0 V6 (pasuje do wersji 3.0 GT), skrzynie bie
gów 2.5 TD, 3.0 V6 z reduktorem, zderzaki, lampy, drzwi, szy
by, reduktory, tylne mosty, blacharka, półosie, wahacze, plasti
ki, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
MITSUBISHI PAJERO. 1990 r., 2500 ęcm, turbo D 5-drzwiowy: 
elementy blacharki, skrzynia biegów, zawieszenia, tapicerka. 
Wiązów, tel. 0604/10-79-48
MITSUBISHI SPACE RUNNER : drzwi. Wrocław, tel. 0601/
95-16-78
MITSUBISHI SPACE WAGON : maska, zderzak. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI SPACE WAGON. 1998 r., GDi: różne części bla
charskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/ 
72-46-69
MOTOCYKL BMW R-35: części silnika, skrzyni biegów, dyfra, 
zbiornik, tylne koło, błotnik przedni, prądnica. Molestowice, tel. 
0603/51-27-35, woj. opolskie
MOTOCYKL HONDA VF 750:4 głowice, 2 x sonda VF-75012 
x VF 750 Magma. - 400 zł. Sobótka, tel. 071/390-31-14 
MOTOCYKL JAWA 350 : koła niklowane lub alum., rama, do
kumentacja. Głuszyca, tel. 0606/95-10-15.

MOTOCYKL JAWA 350 TS, 1991 r. wszystkie części z demon
tażu. Wrocław, tel. 0600/21 -05-64 
MOTOCYKL JUNAK, AWO, DKW, BMW, R-35. M-723. Ural. 
Jawa 250, Pannonia, IŻ49, SHL M-04, WFMM-06, MZ ES-300, 
IFA BK-350 i inne, ż lat 30/70: różne części, ód 20 zł. Wrocław, 
lei. 0604/73-65-24
MOTOCYKL KAWASAKIZXR, 1993 r.: zbiornik, zegary, lam
py, zawieszenie i inne. Żary, tel. 0600/38-71-68 
MOTOCYKL MZ 250 TROPIĆ: silnik po remoncie kapitalnym, 
koła, inne, - 200 zl. Wieruszów, woj. kaliskie, tel. 0501/70-90-97 
MOTOCYKL MZ ETZ150/251: kola, zawieszenia, blachy, czę
ści silnika i elektryczne, siedzenia, lampy. Chojnów, tel. 076/
877-36-55
MOTOCYKL MZ ETZ 250 : nowy wal i wirnik, -120 zł. Jękowi- 
ce, lei. 071/317-03-43
MOTOCYKL MZ ETZ : różne części. Świebodzice, (el. 074/
854-27-50
MOTOCYKL MZ ETZ 25: kolo przednie z 2 tarczami, koło tyl
ne, zębatka, zegary, części silnika i inne. Romnów, gm. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/390-73-32 
MOTOCYKL NSU 251 : rama, skrzynia biegów. Molestowice, 
tel. 0603/51-27-35, woj. opolskie 
MOTOCYKL SHL, WFM, WSK, CZ : teleskopy, koła, siedzenia, 
elementy silnika, ramy, błotniki i inne. Brzeg, tel. 0603/21 -82-78 
MOTOCYKL URAL 375: pompa hamulcowa - 200 zl, cylinderki 
hamulcowe podwójne • 150 zł/szt. Bolesławiec, tel. 0604/
96-97-65 po godz. 16
MOTOROWER SIMSON SKUTER : prawie wszystkie części, 
nowe. Bolesławiec, tel. 075/734-73-26 
MOTOROWER SIMSON SR 50, 1988 r., 50 ccm : wszystkie 
części oprócz stacyjki i kół. Polkowice, tel. 076/845-23-35,0607/ 
27-68-84
MOTOROWER SUZUKI, 50 ccm, 2-suw: skrzynia biegów, au
tomatic, silnik, dozownik oleju, rozrusznik po remoncie, - 500 
zl. Brzeg, tel. 077/416-31-02
MULTICAR M-22,24,25: zestaw naprawczy, blok, kabina, wał 
korbowy (I szlif ♦ panewki), głowica, sprzęgło, skrzynia biegów, 
stan idealny, most, rama, reśory, siłownik, belki, pompy, kar- 
dan, silnik M-24 z dokumentacją, zbiorniki i inne. Oborniki Ślą
skie. tel. 071/310-75-35
MULTICAR nowe: szczęki hamulcowe, cylinderki, felga, piasta, 
końcówka drążka, zaczep 3.51. Wrocław, tel. 071/355-31-12. 
0605/07-77-88
MUSCEL : most tylny, nowy. Jawor, tel. 076/870-65-50,0606/
19-10-59
NACZEPA BRANDYS: plandeka ze stelażem, burty. Wrocław, 
tel. 071/349-23-05, 0502/55-96-64 
NADWOZIE KONTENEROWE 450x220x200 cm • 600 zl. Wro
cław, tel. 071/363-44-54
NISSAN, 2200 ccm, diesel: silnik kompletny z dokumentacją 
polską. Oleśnica, tel. 071/314-38-99,0503/03-45-66 
NISSAN 100 NX: maska. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN 200 SX : maska, elementy zawieszenia, sprzęgło, 
osprzęt silnika. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
NISSAN 200 SX, 1990 r.: błotnik przedni prawy, listwy błotniko
we, kołpaki oryg. Wrocław, tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
NISSAN 200 SX, 1991 r., 130 tys. km, 1000 ccm, 16V: wszyst
kie części z demontażu. Głogów, tel. 076/834-61-37, 0604/ 
78-23-95
NISSAN 200 SX, 1991 r., 1800 ccm, turbo: różne części. Jele
nia Góra, tel. 075/722-65-10, 0602/87-22-35 
NISSAN 300 ZX : drzwi kompletne, klapa tylna, maska silnika, 
zderzak, lampy. Gryfów Śl., tel. 075/781-24-22 
NISSAN 300 ZX : szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN ALMERA: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
NISSAN ALMERA, 1998 r., 2000 ccm, diesel: części silnika, 
kpi. tył i prawa strona. Wrocław, ter. 0602/80-01-02 
NISSAN BLUEBIRD, 2000 ccm, diesel i benzyna : komputer, 
przepływomierz, docisk, bębny, tarcze, sprężyny, nagrzewnica, 
kolumna kierownicy, skrzynia biegów, drzwi, szyby, zawiesze
nia, zderzaki i inne. środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
NISSAN BLUEBIRD. 1982 r„ diesel: skrzynia biegów (5), wał 
pędny, 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 KOMBI, 1990 r., 2000 ccm: półosie, chłod
nica, zawieszenie, lampy, maska, drzwi, wnętrze, części karo
serii, zbiornik paliwa, koła, fotele i inne. Wałbrzych, lei. 074/
846-49-58

NISSAN CHERRY COUPE DATSUN, 1983 r., 1600 ccm: różne 
części. Wrocław, tel. 322-82-86 
NISSAN LAUREL: szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN MAXIMA : reflektory, chłodnica klimatyzacji. Siechni
ce, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
NISSAN MAXIMA: klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
NISSAN MAXIMA, 1994 r.: maska przednia. Wrocław, tel. 0501/ 
81-36-18
NISSAN MICRA : klapa tylna. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
NISSAN MICRA : przekł. kierownicy. Wałbrzych, tel. 074/ 
845-32-80,0608/83-17-13
NISSAN MICRA : rozrusznik, alternator. Wrocław, tel. 0503/ 
99-07-05
NISSAN MICRA, 1986 r., 1000 ccm: silnik, maska silnika, drzwi, 
koła, lampy, zawieszenie,'zderzaki, błotniki, felgi, fotele, wal, 
most tylny i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57'
NISSAN MICRA, 1989 r.: reflektory przednie, kierunkowskaz, 
klapa tylna. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN MICRA, 1991 r.: pas przedni, nowy. Jelenia Góra, tel. 
075/642-93-31 »
NISSAN MICRA, 1991 r.: wahacz lewy przedni. Otmuchów, tel. 
077/431-51-96
NISSAN MICRA, 1995 r .: błotnik przedni lewy. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
NISSAN MICRA, 1997 r.: klapa tylna z szybą lusterka. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
NISSAN PATROL, 2800 ccm: silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
NISSAN PATROL : drzwi, atrapa, lampy. Wrocław, tel. 0601/
72-56-81
NISSAN PATROL, 1986 r„ 2800 ccm, benzyna: silnik, skrzynie 
biegów, tylny most i inne. Gostyń, tel. 065/573-62-83 
NISSAN PATROL, 1987 r. : różne części. Wrocław, tel. 071/ 
345-57-85
NISSAN PATROL, 1987 r.: części mechaniczne oprócz silnika, 
części blacharskie, szerokie koła, twardy dach, progi. Jelenia 
Góra, tel. 075/754-14-33
NISSAN PATROL, 1987 r., 2800 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów, most tylny. Szklarska Poręba, tel. 075/717-36-66 
NISSAN PATROL GR, 1994 r., 2800 ccm, TD: głowica, turbina, 
wałek rozrządu, alternator, pompa wspomagania, sprzęgło, tyl
ny most, amortyzatory, zderzaki, drzwi, przednia pokrywa, de
ska rozdzielcza, plastiki środka, klimatyzacja i inne. Legnica, 
tel. 0603/77-91-02
NISSAN PATROL, 1994 r. :reflektor przedni z silnikiem do wy
cieraczki -180 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
NISSAN PATROL GR, 1995 r.: skrzynia biegów (5, kompletna, 
sprawna technicznie, z demontażu, z Niemiec, z auta po wy
padku, po dachowaniu). Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
NISSAN PRAIRE : klapa tylna, drzwi tylne. Wrocław, tel. 0601/ 
95-16-78
NISSAN PRIMERA : szyba przednia. Wrocław, tel. 0606/
58-41-37

NISSANPRIMERA: lusterka zewn. Wrocław, tel. 071/785-76-94, 
0602/81-52-87
NISSAN PRIMERA: tył pojazdu, klapa tylna, drzwi prawe. Wro
cław, tel. 0601/79-08-31
NISSAN PRIMERA, 1988 r., 1600 ccm, 16V: silnik, stan b. do
bry, skrzynia biegów (5), półosie, chłodnica, wahacze, zwrotni
ce, McPhersony, lampy, komputery, inne (na zamówienie). Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk: osprzęt silnika, 
ćwiartki, drzwi, lampy i inne. Zielona Góra, tel. 0607/70-70-38 
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia bie
gów, pompa wspomagania, rozrusznik, półosie, wahacze, pia
sty i inne. Środa Śląska, tel. 0601 /87-45-09 
NISSAN PRIMERA, 1991/94 r. : drzwi tylne prawe. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
NISSAN PRIMERA, 1991/95 r.: reflektor prawy przedni z halo
genem, kierunkowskaz przedni prawy, lusterka prawe, zderzak 
tylny. Bolesławiec, tel 075/732-51-23 
NISSAN PRIMERA. 1991/96 r.. 1600 ccm. benzyna : osprzęt 
silnika, miska olejowa, sanki pod silnik, sprzęgło + tarcza, do
cisk. Lubin, tel. 0603/71-89-90
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, diesel: dach, ćwiartki 
tylne, drzwi, zegary, osprzęt silnika, zawieszenie, kola, konso
la, lusterka, nagrzewnica, szyby, plastiki, fotele, serwo, ukl. 
wydechowy i kierowniczy. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 2000 ccm, 16V: różne części nowe 
i używane. Jelenia Góra, tel. 0502/39-33-63 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 2000 ccm: komputer, drzwi, prze
kładnia kierownicza, wspomaganie, zderzaki, szyby (kombi). 
Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia biegów 
z uszkodzonym piątym biegiem. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
NISSAN PRIMERA, 1997 r. : klapa tylna. Oleśnica, tel. 0601/
72-56-81
NISSANPRIMERA P-11,1998 r„ 2000 ccm, wtrysk, 16V: silnik 
oclony, stan idealny, siedzenie lewe przednie, klamki, podno
śniki szyb oraz elementy zawieszenia. Wrocław, tel. 0602/
80-01-02
NISSAN PRIMERA, SUNNY, 1996 r„ 2000 ccm, diesel: głowica 
kpi. (gwarancja), blok silnika kpi. i inne. Ryczeń, tel. 0501/
77-03-81
NISSAN SILV|A. 1987 r., 2000 ccm, DOHC, 16V: różne części 
blacharskie i mechaniczne. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
NISSAN STANZA, 1991 r., 2400 ccm, benzyna: wszystkie czę
ści, silnik ♦ skrzynia biegów, inne. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
NISSAN SUNNY : skrzynie biegów, głowice, klapa tylna. Gło
gów, tel. 076/834-50-48,0605/91-09-77 
NISSAN SUNNY N14 : skrzynia biegów (do 1600 ccm oraz do 
1700 ccm, diesel). Kępno. tel. 062/7814)2-60, 0601/89-10-61 
NISSAN SUNNY, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłodnice, 
elementy wnętrza oraz inne. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
NISSAN SUNNY B11: szyby, tapicerka, przekł. kierownicy, ze
gary, inst. elektryczna. Oleśnica, tel. 071/314-38-99, 0503/
03-45-66
NISSAN SUNNY: półka tylna. Oława, tel. 0604/85-40-04 
NISSAN SUNNY N-14: przekł. kierownicy. Wałbrzych, tel. 074/ 
845-32-80,0608/83-17-13
NISSAN SUNNY, 1981 r.: skrzynia biegów automatyczna, most 
tylny, amortyzatory, nagrzewnica, szyba tylna, pompa hamul
cowa, lampy przednie, licżnik, kierownica z układem. Wrocław, 
tel. 071/333-82-02 po godz. 21
NISSAN SUNNY, 1983/90 r.: chłodnica, maska silnika, drzwi, 
koła, felgi, lampy, szyby, wał, most tylny, zawieszenie, błotniki, 
zderzaki, fotele i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
NISSAN SUNNY COUPE, 1984 r„ 1500 ccm : tarcze hamulco
we, zegary, tapicerka, plastiki i inne. Strzegom, tel. 074/
855-72-21,0601/81-22-39
NISSAN SUNNY N-13,1988 r., 1400 ccm, benzyna 2-drzwio
wy: silnik, lampa, maska, zawieszenie, błotniki, chłodnica, drzwi, 
kolumna kierownicza, klapa tylna, siedzenia, konsola. Kobie
rzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY COUPE GTI, 1989 r„ 1800 ccm: drzwi prawe, 
szyby boczne, alternator, lampy tylne, przekaźniki, el. lusterko 
prawe, zbiornik paliwa z pompką, pompa hamulcowa z serwo i 
inne, Wrocław, teł. 071/365-18-60,0604/09-03-23 
NISSAN SUNNY, 1992 r„ 1600 ccm: silnik odony, skrzynia bie
gów, lampy, lusterka, chłodnica i inne. Lubań, tel. 075/721 -52-31, 
0604/56-15-28
NISSAN SUNNY, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, 16V: silnik, stan 
b. dobry, gwarancja, 1.000 + 400 zł (cło), półosie, zawieszenie 
przednie i tylne, szyby boczne i inne. Wałbrzych, tel. 0603/ 
53-31-20
NISSAN SUNNY, 1992 r„ 1400 ccm, 16V: sonda katalizatora. 
Wrocław, teł. 071/336-39-52
NISSAN SUNNY, 1992 r.: klapa tylna (sedan). drzwi tylne pra
we. Wrocław, tel. 0501/81-36-18

NISSAN SUNNY, 1994 r.: części blacharki, zawieszenia, przed
nia ława, silnik 1400 ccm benzyna, skrzynia biegów, inne. To
maszów Maz., tel. 044/723-15-81,0602/67-83-10 
NISSAN SUNNY N-13, 1989 r., 1600 ccm, 16V : rozrusznik, 
komputer. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
NISSAN TERRANO I : bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41 -95, 
0601/55-17-72
NISSAN TERRANO: klapa tylna z szybą drzwi przednie lewe. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
NISSAN TERRANO : maska, zderzaki. Wrocław, tel. 0601/
72-56-81
NISSAN URVAN, 1984 r. : silnik diesla. Wrocław, tel. 071/ 
372-87-60
NISSAN VANETTE. bardzo duży wybór części do różnych wer
sji, możliwość wysyłki. Góra. tel. 065/543-41-95,0601/55-17-72 
NISSAN VANETTE. 1997 r.: amortyzatory, używane, grill. Go
styń, tel. 0601/73-92-95
NYSA : silnik, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów (3), do
cisk sprzęgła, chłodnica, pompa wody i paliwa, silnik po remon
cie. Robert Rygiel, 57-451 Bartnica 71, gm. Nowa Ruda 
NYSA : most tylny, skrzynia biegów (4), nowe opony, resory, 
silnik na części i inne. Jelenia Góra, tel. 0605/32-80-86 
NYSA: rama, most tylny, zawieszenia, resory, chłodnica, układ 
kierowniczy, koła, silnik, wal pędny, zawieszenie. Lipniki, tel. 
077/431-23-73
NYSA: wał korbowy, 1 szt. - 400 zł, opona 825 x 20,2 szt. -150 
zł/szt. Oleśnica, tel. 071/398-35-38 
NYSA : wały główne i napędowe, szyby, skrzynie biegów (3), 
koła, alternatory i inne, - 80 zł. Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
NYSA: skrzynia biegów, silnik, zawieszenie przednie, most tyl
ny, resory, zbiornik paliwa, wał napędowy. Wrocław, tel. 0601/
76-64-36
NYSA, 1990 r., 2120 ccm, benzyna : silnik b. dobrym stanie • 
460 zl, skrzynia biegów (4) na części - 80 zl, skrzynia biegów
(3) -100 żł, zawieszenie, szyby, blacharka i inne. Świebodzice, 
tel. 074/855-77-75 po godz. 18, 0603/43-68-28 
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r„ 1130 ćcm: skrzynię biegów, roz
rusznik, alternator, lampę przednią prawą blacharkę drzwi, klapę 
tylną błotniki, koła. Marcinowice, gm. Oława, tel. 071/302-85-58 
OLTCIT CLUB, 1992 r., 30 tys. km, 1100 ccm : maska, klapa 
bagażnika z szybą drzwi prawe, błotnik, silnik, półosie, głowi
ce, rozrusznik, alternator, gaźnik, skrzynia biegów, deska rozdz. 
i inne. Wrocław, tel. 0501/05-35-24 
OPEL, 1700 ccm, turbo D : silnik, części zawieszenia, skrzynia 
biegów. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86,0601/58-24-14 
OPEL: skrzynia biegów F-10. Kępno, tel. 062/781-02-60,0601/
89-10-61
OPEL, 1600 ccm, diesel: głowica, gwarancja, - 500 zł. Wro
cław, tel. 0602/17-27-14
OPEL, 1988 r., 1600 ccm, wtrysk: uszkodzony silnik z doku
mentacją. Polkowice, tel. 0607/82-52-67 
OPEL, 1992 r„ 1700 ccm, turbo D : skrzynie biegów (5) F13 i 
F16, alternator, pompa vacum, turbina, chłodnica z intrcoołe-

rem, zawieszertTaTmne Gromadka, tel. 0606/47-11-90, 0604/
78-33-32
OPEL AGILA: zderzaki, drzwi. Legnica, tel. 0603/77-91-02 
OPEL ASCONA, 1600 ccm, diesel: silnik, dokumentacja, • 750 
zl. Bolesławiec, tel. 075/734-74-36 
OPEL ASCONA Astra, Vectra: przewody wysokiego napięcia 
oraz lusterko prawe do Ascony 89r. K. Koźuchowski, 58-536 
Radoniów 28, gm. Lubomierz . *
OPEL ASCONA: belka tylna. Wałbrzych, tel. 0609/27-44-07 . 
OPEL ASCONA S : reflektor prawy, kierunkowskaz lewy, luster
ko lewe. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
OPEL ASCONA : atrapa z halogenami. Wrocław, tel. 0501/ 
81-36-18 .
OPEL ASCONA: silnik 1300 ccm, stan dobry, skrzynia biegów, 
chłodnica, teleskopy, półosie, szyby, części zawieszenia przed
niego i tylnego, pokrywa silnika i bagażnika, wyposażenie wnę
trza, wzmocnienie przednie, drzwi, zderzaki, błotniki tylne. Wro
cław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
OPEL ASCONA, 1980 r.,1600 ccm, benzyna 4-drzwiowy: kla
pa tylna z szybą ogrzewaną, wnętrze, stan b. dobry, zawiesze
nie, skrzynia biegów (4), alternator, zbiornik, kierunkowskazy, 
lampy, elektryka. Trzebnica, tel. 071/387-19-13 
OPEL ASCONA C, 1984 r.: różne części z demontażu. Mlyń- 
sko, gm. Gryfów Śl.. lei. 0601/57-22-41 
OPEL ASCONA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów (4), udokumentowane pochodzenie, inne części. Prze
mków, tel. 076/831-90-72
OPEL ASCONA, 1987 r. poj. 1.3,1.6,1.8: silnik ♦ osprzęt, skrzy
nia biegów, zawieszenie, lampy, półosie, mosty, belki, drzwi, 
szyby, chłodnica, dach i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
OPEL ASCONA, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk: elementy blachar
ki, szyby, lampy, kierunkowskazy, silnik, zawieszenie przednie, 
chłodnica, zbiornik paliwa, fotele, skrzynia biegów, półosie, ukł. 
kierowniczy, koła, rozrusznik, szyberdach, inst. gazowa i inne. 
Legnica, tel. 076/852-46-02 do godz. 23,0602/30-32-49 
OPEL ASTRA II : lampy, błotniki. Jaworzyna Śl., tel 0608/ 
87-80-82
OPEL ASTRA : błotnik przedni lewy, stan b. dobry - 70 zł, koł
paki oryginalne 13", 2 szt. • 30 zl/szt. Jelenia Góra, tel. 075/
752-39-31,0604/18-07-94
OPEL ASTRA, 1600 ccm, wtrysk : wspomaganie bez pompy, 
głowica, McPherson prawy. Kobierzyce, teł. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
OPEL ASTRA: zderzaki, błotniki, pokrywy, ścianka przednia. 
Legnica, tel. 0603/77-91-02
OPEL ASTRA II: pompa wspomagania kier. Leszno, tel. 0603/
29-78-34
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japońskich i zachodnich 
specjalizacja: kompletne tylne klapyupółki bagażnika 
tel. 0-601 71 20 82, 0049/160-253-58-47

OPEL ASTRA: dach do kombi, tapicerki drzwiowe, wiązka inst. 
elektr., ukl. wydechowy. Lubań, tel. 0603/60-36-74 
OPEL ASTRA, 1400 ccm i poj. 1600 ccm: skrzynia biegów, au
tomatic, prod japońskiej. Lubin, tel. 0601/18-90-09 
OPEL ASTRA II KOMBI: wahacze, półosie. kolumny McPher
sona, listwa kierownicza, drzwi, klapa tylna, zwrotnice. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
OPEL ASTRA : półka tylna oraz ćwiartki przednie, środa Ślą
ska, tel. 071/317-43-64, 0601/79-84-77 
OPEL ASTRA KOMBI: drzwi tylne lewe, z szybą • 150 zł, ukl. 
kierowniczy • 150 zł, stabilizator • 80 zl, kołpaki 13* - 20 zł/szt., 
klamki tylne - 30 zł, pompa hamulcowa -120 zł. Świdnica, tel. 
0601/94-85-48
OPEL ASTRA: amortyzatory. Wałbrzych, tel. 0609/27-44-07 
OPEL ASTRA, GSI: zaciski hamulcowe + klocki (nowe Lucas). 
Wałbrzych, tel. 0609/27-44-07
OPEL ASTRA: reflektory przednie Bosch, el. regulacja, lewe i 
prawe - 60 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/12-62-55 
OPEL ASTRA i : silnik, lampy, zawieszenia, oś tylna z ABS, 
pompy, alternator, zbiornik paliwa i inne. Wrocław, tel. 0601/
72-56-81
OPEL ASTRA: atrapa (grill). Wrocław, tel. 071/372-22-86 
OPEL ASTRA: zderzak. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPEL ASTRA KOMBI: roleta bagażnika, prowadnice, siatka 
grodziowa (bagażnika), relingi, zagłówki, zderzak tylny. Wro
cław, tel. 0603/30-61-42
OPEL ASTRA I: wzmocnienie czołowe, reflektory, kierunkow
skazy, błotniki, belka dolna. Wrocław, tel. 0604/87-70-11 
OPEL ASTRA II: zderzak przedni, reflektory, halogeny, błotnik 
lewy, drzwi przednie prawe, listwy drzwiowe oraz klapa tylna 
(do kombi). Wrocław, tel. 071/354-10-43 
OPEL ASTRA,: wlot powietrza, atrapa, ze znaczkiem Opla, - 
60 zł. Wrócław, tel. 0501/38-80-87 ' 9
OPEL ASTRA : przekładnia kierownicza z drążkami i końców
kami, - 290 zl. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 0601/55-20-51 
OPEL ASTRA 5-drzwiowy: narożnik tylny prawy. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
OPEL ASTRA : klapa tylna (hatchback). Wrocław, tel. 0501/
81-36-18
OPEL ASTRA II: ukl. kierowniczy ze wspomaganiem, kpi. Wro
cław, tel. 0602/80-01-02
OPEL ASTRA, 1700 ccm, diesel: skrzynia biegów, - 450 zł. 
Zelazków, tel. 062/769-12-17
OPEL ASTRA, 1992 r., 30 tys. km, 1800 ccm, wtrysk : silnik, 
oclony, stan b. dobry, • 1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/15-74-67 
OPEL ASTRA, 1992 r.: drzwi, zderzak tylny, komputer, McPher
son, wahacze, ćwiartka tylna prawa, głowica, pompa hamulco
wa, felgi stalowe, tarcza sprzęgła + docisk, sprężyny. Wrocław, 
tel. 0503/68-45-21 •
OPEL ASTRA GSU1993 r., 2000 ccm, wtrysk : skrzynie bie
gów, drzwi lewe, chłodnica, wentylator, przełączniki, felgi stalo
we, rozrusznik, alternator, sprzęgło, amortyzatory, przekł. kie
rownicy i inne, półosie, napinacze pasów. Legnica, tel. 0605/
13-16-60
OPEL ASTRA, 1993 r.: części. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
OPEL ASTRA, 1994 r.: kierunkowskazy przednie, - 70 zl. Bie
lawa, tel. 074/833-64-79
OPEL ASTRA 1,1994 r., 1700 ccm, diesel: drzwi, podłużnice, 
zderzaki, półosie, zawieszenie, konsola, lusterka, szyby, na
grzewnica, fotele, plastiki, klimatyzacja, skrzynia biegów, dach, 
lampy, chłodnica, ABS, serwo, ukł. kierowniczy, zbiorniczki, ta
picerki i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
OPEL ASTRA, 1995 r. : zderzak tylny. Bolesławiec, tel. 075/
734-81-02,0604/75-81-96
OPEL ASTRA 1,1995 r., 16V: pokrywa zaworów, felgi stalowe
5.5 x 13, lusterka zewnętrzne, ręczna regulacja, wtryskiwacze 
do 1.7 TD, kierunkowskaz lewy żółty. Lwówek Śląski, tel. 0603/ 
74-73-17
OPEL ASTRA II, 1996 r„ 30 tys. km, 1600 ccm, 16V, ecotec | 
silnik bez osprzętu, mały przebieg, oclony, -1.850 zł. Wrocław, 
tel. 0604/36-35-30
OPEL ASTRA, 1997 r.: tapicerka drzwi tylnych. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/738-36-97
OPEL ASTRA, 1997 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 071/ 
349-23-05,0502/55-96-64
OPEL ASTRA II, 1998 r., 1600 ccm, 16V: klapa tylna, el. tapi
cerki, półosie, skrzynia biegów (5), kolumny McPhersona, sil
nik, ćwiartka prawa przednia, ABS, ukł. kierowniczy, komputer, 
radio i inne - od 50 zł., tel. 0605/13-32-44 
OPEL ASTRA, 1998 r. : błotnik przedni prawy. Oborniki ślą
skie, tel. 071/310-15-80
OPEL ASTRA B, 1998/00 r.: chłodnice kompl. (wody i klimaty
zacji, Intercooler), wentylatory, lampa tylna, półoś, wahacz. Pro
chowice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
OPEL ASTRA B. 1999 r., 1400 ccm, 16V: osprzęt silnika, mi
ska olejowa, alternator, komputer silnika, napinacze, rozrusz
nik, obudowa rozrządu, cewki zapłonowe i inne. Lubin, tel. 0603/
71-89-90
OPEL ASTRA II, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk : chłodnica wody, 
chłodnica klimatyzacji, deska rozdz. z poduszkami, sensorem i 
napinaczami, instalcja elektryczna przodu do silnka 8-zaworo- 
wego, zbiornik wspomagania, serwo + pompa ham. lub cały 
przód kompletny. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/63-63-38 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 1400 ccm: lampa lewa, klapa tylna, 
tapicerka, zawieszenia, chłodnice, silnik, lusterka, szyby i inne. 
Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56

OPEL ASTRA II, 2000 r., 2000 ccm, TDI: alternator Bosch 100 
A, nowy, błotnik przedni prawy, turbosprężarka Garrett, nowa. 
Wrocław, tel. 0605/94-72-27
OPEL ASTRA, CORSA, KADETT, VECTRA: silniki i skrzynie 
biegów: 1,2,1,2i, 1,6i, 1,8i, oclone, w cenie 1.200-1.600 zł, lub 
nie oclone - 350-500 DEM, odbiór 70 km od granicy. Wrocław, 
tel. 0600/19-73-74
OPEL ASTRA, KADETT, 1991/95 r.: części używane. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
OPEL ASTRA, KADETT GSI, 1993 r„ 2000 ccm, 16V: kompu
ter silnika wraz z chipem, znacznie podnoszący moc silnika, - 
400 zl. Wrocław, tel. 071/364-54-28 
OPEL ASTRA, VECTRA B : wzmocnienie czołowe pod zderzak 
• 80 zł, czujniki temp. do chłodnicy wody (2 szt.) - 50 zł/szt. 
Lubin, tęl. 076/842-82-75, 0606/71-68-91 
OPEL ASTRA, VECTRA : różne części. Wołów, tel. 071/ 
389-65-86
OPEL CALIBRA: lampa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
OPEL CALIBRA: różne części. Wrocław, tel. 071/325-82-50 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, 16V 4x4: dach, drzwi, błot
niki tylne, przekł. kierownicy, most, wał, zawieszenie tylne, Wa
hacze, deska rozdz., koła, zbiornik paliwa, szyby boczne, tapi
cerka, piasty, półosie tylne, głowica, alternator, rozrusznik. Wro
cław, tel. 0503/77-75-23
OPEL CALIBRA, 1993 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów (5), maska, błotniki, lampy, lampy, zderzak, zawiesze
nie przednie, ukl. wydechowy, klimatyzacja, wzmocnienie czo
łowe, podłużnice i inne. Lubin, tel. 0603/4847-12 
OPEL CALIBRA, 1993 r.: zawieszenie tylne, klapa tylna, zde
rzak tylny, lampy tylne, błotniki tylne, dach, tapicerka, konsola, 
podsufitka, zbiornik paliwa, szyby, plastiki i inne. Lubin, tel. 0600/
34-00-82
OPEL CALIBRA, 1993/96 r„ 2000 ccm, 16V, turbo: tłoki, pier
ścienie, panewki, termostat, świece, oryginalne, nowe, -800 zł. 
Legnica, tel. 076/855-09-92, 0608/85-60-05 
OPEL CORSA, 1200 ccm: wszystkie części z demontażu. Bo
lesławiec, tel. 0606/3644-93
OPEL CORSA : lampy, błotniki. Jaworzyna Śl., tel. 0608/ 
87-80-82
OPEL CORSA A : przekł. kierownicy, Wałbrzych, tel. 074/
845-32-80,0608/83-17-13
OPEL CORSA : silnik 1000 ccm, stan dobry, skrzynia biegów, 
półosie, teleskopy, chłodnica, części zawieszenia przedniego i 
tylnego, szyby, pokrywa bagażnika, drzwi, wzmocnienie przed
nie, błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-2642 w godz.9-16 
OPEL CORSA, 1986 r. f reflektor lewy, kierunkowskazy, lampa 
prawa. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
OPEL CORSA, 1987 r.: szyba tylna, zamek. Wrocław, tel. 0501/
81-36-18
OPEL CORSA, 1988 r.: silniki 1.0 i 1.3, oclone, skrzynia bie
gów, lampy, elementy blacharki i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
OPEL CORSA, 1989 r., 1000 ccm 3-drzwiowy: różne części. 
Sobieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/63-96-19 - 
OPEL CORSA, 1989 r. 3-drzwiowy: różne części. Środa Ślą
ska. tel. 0607/73-02-18
OPEL CORSA, 1989/90 r. : różne części mechaniczne i bla
charskie, fotele, tapicerki, zawieszenia, szyby i inne. Stefano
wice, tel. 0600/36-13-01,074/858-50-02 
OPEL CORSA, 1991 r. : reflektory, kierunkowskazy, zderzak 
przedni, wzmocnienie czołowe, fartuch lewy z kielichem, błot
niki przednie, klapa tylna, zderzak tylny, błotnik tylny lewy do 
modelu 3-drzwiowego, alternator, atrapa. Wrocław, tel. 071/
354-1043
OPEL CORSA A, 1992 r., 1200 ccm: silnik, szyby, lampy tylne, 
dach, monowtrysk, oś, fotele i wnętrze, zamki, klapa tylna, ukł. 
kierowniczy, ukł. wydechowy, pompa i serwo, tarcze, zaciski, 
pólka tylna, plastiki, konsola i inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
OPEL CORSA, 1*992 r„ 1200 ccm, OHC : silnik, stan idealny, 
zawieszenia, wnętrze, skrzynia biegów i inne części. Wrocław, 
tel. 0608/29-29-83
OPEL CORSA, 1994 r., 1200 ccm nowy model: listwa dachowa 
prawa, drzwi przednie prawe, zewn. plastik lusterka lewego, 
dolny spoiler zderzaka, pas przedni. Jankowy k. Kępna, tel. 062/
781-01-85 po godz. 20
OPEL CORSA B, 1994 r.: szyberdach, szklany, zderzak tylny z 
belką, zwrotnica lewa. Trzebnica, tel. 071/312-18-87, 0607/ 
40-20-17
OPEL CORSA B, 1995 r.: maska, błotniki, lampy, drzwi, zde
rzaki, ćwiartki, szyby, klapa, McPhersony, belka, bak, głowica, 
rozrusznik, alternator, komputer, wtrysk, sprzęgło, skrzynia bie
gów, kierownica, plastiki, koła, lusterka i inne. Wrocław, tel. 0607/ 
74-02-77
OPEL CORSA B, 1995 r.: szyby boczne, felgi stalowe, luster
ka, reflektor, komputer, drzwi, ćwiartka, szyba przednia, maska 
przednia, głowica silnika, McPherson, błotnik-tylny lewy. Wro
cław, tel. 0503/6845-21
OPEL CORSA, 1996 r. 3-drzwiowy : ścianka tylna, klapa kpi. 
Osła. tel. 076/817-28-38
OPEL CORSA. 1997 r.: zderzak. Radwanice, tel. 0602/8849-71 
OPEL CORSA, 1998 r.: zderzak przedni, czarny, - 80 zł. Gry
fów Śl.. tel. 075/781-29-05
OPEL CORSA, 1998 r., 85 tys. km, 1700 ccm, diesel : silnik 
(Isuzu) kpi. + skrzynia biegów, półosie, - 3.900 zł. Strzelin, tel. 
071/392-21-10,0602/24-82-22
OPEL CORSA, KADETT, 1987 r.: części z rozbiórki. Trzebni
ca, tel. 071/312-5341
OPEL FRONTERA : grill, nowy model. Wrocław, tel. 071/ 
368-19-33,0604/78-93-74
OPEL FRONTERA, MONTEREY poj. 1.61,1.41 i 1.21: skrzynie 
biegów - od 250 zł. Żmigród, tel. 0601/86-12-04 
OPEL KADETT: błotniki, tylna część nadwozia, komputer silni
ka i inne. Bolesławiec, tel. 075/732-10-37 
OPEL KADETT, 86 tys. km, 1300 ccm, benzyna: silnik ♦ skrzy
nia biegów (5). Bolesławiec, tel. 0607/69-90-86 
OPEL KADETT: skrzynia 5-biegowa. Kalisz, tel. 062/761-73-99. 
0607/71-84-01
OPEL KADETT: półosie -100 zł/szt. Legnica, tel. 076/722-75-35 
OPEL KADETT, 2000 ccm: komputer wtrysku, komputer pokła
dowy, wyświetlacz czujników, przełączniki, wahacz prawy, prze
gub prawy, tarcza ham. prawa, zacisk prawy. Namysłów, tel. 
0Z7/410-15-36,0604/89-65-56
OPEL KADETT KOMBI, 1200 ccm : różne części. Namysłów, 
tel. 0603/77-24-00
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: silnik, z kpi. dokumentacją 
skrzynia biegów, -1.600 zł. Nowa Sól, tel. 0607/61-15-77 
OPEL KADETT: instalacja elektryczna, tarcze hamulcowe. K. 
Koźuchowski, 58-536 Radoniów 28, gm. Lubomierz 
OPEL KADETT 1300 ccm benzyna i 1600 ccm diesel: części 
silników, skrzynie biegów. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
OPEL KADETT: amortyzatory, pokrywa bagażnika, przerobio
na (bez wgłębienia na tabl. rej.) + szyba, - 200 zl. Wałbrzych, 
tel. 0609/2744-07
OPEL KADETT: komputery: BOSCH 260200 002,0280000301, 
0280001’, 026200376, 2080001120, 16133739WE, 16153979 
PD, 16061100. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
OPEL KADETT : silnik 1.3, 1.4,1.2,1.6, skrzynię biegów, za
wieszenie, inne. Wilkowice, tel. 065/534-11-53 
OPEL KADETT : światła przednie • 120 zl/szt. Wlodzice Wiel
kie, tel. 075/784-11-29,0503/96-61-55,0601/06-93-64 
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: różne części mechaniczne i 
blacharskie, z demontażu. Wrocław, tel. 071/322-19-85 
OPEL KADETT, benzyna, diesel: wszystkie części. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36
OPEL KADETT: silnik 1300 ccm benz., skrzynia biegów, chlod-
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OPEL-KRUK Wrocław ul. Lltomska 25 
tel. 071/355*82-18, 0602 66 95 41, fax 071/373-52-34

Wyprzedaż sprzęgieł
do sam ochodów  osobowych  

zachodnich i japońskich
(dociski, tarcze, łożyska), mało popularne, niskie ceny.

Tel. 071/327-41-42 OPOO0818

nica. teleskopy, półosie, drzwi, szyby, ćzęścinawieszenia przed
niego itylnego, pokrywa silnika i bagażnika, wyposażenie wnę*. 
trza. lampy, zderzaki, wzmocnienie przednie, błotniki tylne. 
Wrocław, teł. 322-26-42 w godz.9-16 
OPEL KADETT. 1600 ccm :silnik, - 1.000 zl. Wrocław, tel. 
351-10-29
OPEL KADETT, 1800 ccm 5-drzwiowy: wszystkie części z de
montaży. Ząbkowice śląskie, tel. 074/837-25-21,0600/28-79-19 
OPEL KADETT, 1600 ccm,, 1800 : skrzynia biegów, - 450 zł. 
Żelazków, tel. 062/769-12-1 7
OPEL KADETT, 1400 ccm, wtrysk nowy model: silnik, -1.200 
zł. Żelazków, tel. 062/769-12-17 
OPEL KADETT, 1979 r., 180 tys. km, 1300 ccm, bez silnika, w 
całości lub na części, hak, szyberdach, zarejestrowany, bez 
przeglądu, - 1.620 zł. Wrocław, tel. 336-10-17 
OPEL KADETT, 1980/84 r.. 1100 ccm „kwadraciak": skrzynia 
biegów (4) • 50 zł, zderzak tylny - 50 zł, półosie, krótka i długa - 
120 zł, licznik • 30 zł, silnik w częściach, z głowicą i wałem • 
150 zł, linki, instalacja elektryczna, tarcza + docisk sprzęgła. 
Brzeg Dolny, tel. 071/319-98-98 po godz. 15 
OPEL KADETT D, E, 1980/91 r., 1300 ccm: różne części me
chaniczne i blacharskie. Wrocław, tel. 0503/79-99-02, 0607/
82-75-56
OPEL KADETT, 1981 r., 1200 ccm, benzyna: wałek, kolektory, 
zawieszenie, linki, szyba tylna lewa i inne. Kotowice, tel. 071/
310-75-84
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., benzyna 2-drzwiowy: części 
nadwozia, silnik i skrzynia biegów 1.6, półosie z kolumnami 
McPhersona do modelu 1.6 gaźnik. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
OPEL KADETT, 1983 r. używane: fotele Recaro, fotel sportowy, 
blachy drzwi, maski, inne do kombi i 3-drzwiowego. Bratószów, 
gm. Pieszyce, tel. 0607/57-59-50 
OPEL KADETT, 1983 r.: lampy tylne, skrzynia biegów (4), de
ska rozdzielcza, przełączniki, ap. zapłonowy, licznik z obroto
mierzem. Namysłów, tel. 077/410-15-36,0604/89-65-56 
OPEL KADETT, 1983 r.: drzwi, klapy, szyby do modelu 3-drzwio- 
wego. błotnik prawy. Wałbrzych, tel. 0604/92-64-39 
OPEL KADETT .DOCER’ , 1984 r.. 150 tys. km, 1200 ccm : sil
nik kpi., skrzynia biegów (4), stan b. dobry, - 500 zl. Międzyle
sie, tel. 074/812-66-85
OPEL KADETT, 1984 r.: zbiornik paliwa, półosie do 1.3E i 1.6D, 
wal korbowy, lampy tylne, szyby, drzwi, przekładnia kierowni
cza i inne. Oleśnica, tel. 071/314-38-99 
OPEL KADETT, 1984/87 r. : różne części. Lubin, tel. 0608/ 
11-11-32
OPEL KADETT, 1985 r. : ścianka przednia. Bolesławiec, tel. 
075/734-81-02,0604/75-81-96
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r. : skrzynia biegów 141, szyby, 
drzwi prawe do 5-drzwiowego, lampy, ukl. kierowniczy, licznik, 
el. wnętrza, nagrzewnica, belka, bębny, przełączniki, bufet, sil- 
niczek wycieraczek, stacyjka, zamki, korek wlewu, inst. elek
tryczna, - 200 zł. Rybnica, tel. 075/751-45-85 
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów (4), drzwi, klapa bagażnika, kolumny McPhersona. Strze
lin, tel. 071/392-21-85
OPEL KADETT, 1985/91 r.: maska, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, atrapa, reflektory, kierunkowskazy, progi, reparatuki błot
ników tylnych. Wrocław, tel. 0601/59-21 -76 
OPEL KADETT, 1986 r„ 120 tys. km, 1300 ccm, OHC, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy: wszystkie części z demontażu, kompletna do
kumentacja nadwozia i silnika, stan części b. dobry. Niedźwie
dzice, tel. 076/818-69-12 po godz. 16 
OPEL KADETT, 1986 r.: silnik, skrzynia biegów (5), zawiesze
nie, lampy, chłodnica, błotniki, półosie, maski, mosty, belki, koła, 
fotele, szyby, zbiornik paliwa i inne. Wałbrzych, tel. 074/
846-49-58
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna : drzwi, klapa z 
szybą, szyby boczne, kol. kierownicy, instal. elektryczna do die- 
sla-”iezka', zbiornik paliwa, gaźnik, moduł zapłonu, przełączni
ki pod kierownicę, plastiki, licznik, konsola, łapy silnika, skrzyni 
biegów, inne. Gaworzyce, tel. 076/831 -65-30,0606/64-27-51 
OPEL KADETT OSI, 1987 r., 1800 ccm : różne części. Jelenia 
Góra, tel. 0606/88-97-66
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 Ccm : wszystkie części mecha
niczne i blacharskie, szyby, stacyjki i inne. Legnica, tel. 0600/
24-10-25,0603/67-61-05
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm: konsole, belka tylna, póloś 
długa i krótka, skrzynia biegów (4), wahacze oraz fotele kubeł
kowe. Wrocław, tel. 071/352-41-84 
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 1800 ccm: różne części. Jelenia 
Góra, tel. 0606/88-97-66
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: części z demonta
żu. Kalisz, tel. 0502/86-24-37
OPEL KADETT, 1987 r. : różne części. Legnica, tel. 0503/
09-95-82
OPEL KADETT GSir 1987 r.: chłodnica oleju z przewodami, 
wentylator, szyba boczna, szyba drzwi prawych, alternator, 
amortyzatory tylne, linki, pojemniki i inne. Pilawa Górna, tel. 
074/837-18-22,0600/28-79-19
OPEL KADETT, 1987 r.: skrzynia biegów (4), przednie zawie
szenie. Wrocław, tel. 0607/80-47-97 
OPEL KADETT, 1987/91 r. 1300,2000 ccm: półosie z przegu
bami, wahacze, moduły, przełączniki, deska bezpieczników, 
lampy tylne, zderzaki tylne, kanapa tylna (kombi), siedzenia 
(.łezka''), zbiorniki paliwa, szyby boczne, wentylator. Wrocław, 
tel. 0502/99-42-79
OPEL KADETT, 1988 r.: maska, drzwi, zderzak przedni, chłod
nica wody (1.3,1.6), lampy przednie i tylne, kierunkowskazy 
przednie, lusterka, silnik 1.3E i 1 6D, z dokumentacją. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
OPEL KADETT, 1988 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk: silnik, 
odony, stan b. dobry, - 850 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/15-74-67 
OPEL KADETT E, 1988 r.: kolektory, halogeny, tapicerka, dach, 
dodsk, serwo, ukł. kierowniczy, kierunkowskazy, szyby tylne 
boczne, skrzynia biegów (4), półosie i inne. Kotowice, tel. 071/
310-75-84 /
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, benzyna: drzwi, 4 szt., ele
menty blacharki, dach z szyberdachem, elementy wnętrza, sil
nik, komputer, tapicerka kpi. Lubnów, tel. 0601/19-44-86 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik kompl., uzbro
jony. -1.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
OPEL KADETT, 1988 r.. 1800 ccm, benzyna 4-drzwiowy: sil
nik, skrzynia biegów (5), lampy, zderzak, maska, lusterka, kom
puter. Namysłów, tel. 077/410-43-75 
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., 1600 ccm : błotnik przedni, reflektor 
prawy, chłodnica. Oława, tel. 071/313-15-89,0604/78-93-74 
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm 3-drzwiowy: drzwi, klapa ty- 
na, lampy tylne, zbiornik paliwa, nagrzewnica, dmuchawa, sil
nik wycieraczek i inne. Wałbrzych, tel. 0604/64-53-04 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1700 ccm, diesel: głowica, 
skrzynia biegów 151, sprzęgło, półosie. drzwi, reflektory, kierun
kowskazy, lampy tylne, atrapa, błotniki, zegary i inne. Wrocław, 
tel. 0501/57-31-01
OPEL KADETT E, 1988/91 r., 1400 ccm: el. pompa paliwowa, 
monowtrysk, fotele kubełkowe, stan b. dobry, dach z szyberda
chem, lampy oraz inne"części. Wiązów, tel. 0605/62-69-98 
OPEL KADETT, 1989 r.: atrapa, kierunkowskazy, lampy tylne, 
reflektory przednie, listwy, wzmocnienie czołowe, czujnik po* 
ziomu paliwa, elementy podłużnicy, końcówka drążka, okular 
lampy, ramka reflektora i inne. Wrocław, tel. 784-59-15 
OPEL KADETT, 1989 r.. 1600 ccm, benzyna : różne częśd. 
Jelenia Góra, teł. 0604/39-50-43 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna: reflektory, atra
pa, kierunkowskazy, moduł zapłonu, drzwi, kolumny McPher
sona, piasty, wahacze, kolumna kierownicza, środkowy ukł. 
wydechowy, ukl. wydechowy od kolektora, klapa tylna, tylna 
belka z bębnami, elem. wnętrza. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r„ 1800 ccm, benzyna: skrzynia 
biegów (5), silnik, klapa tylna, drzwi, zderzaki, zbiornik paliwa, 
szyberdach, dach, rozrusznik, alternator, hak i inne. Wtodaw, 
tel. 071/373-87-98,0606/49-34-97 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk, OHC: silnik + skrzy
nia biegów (5), odony. Bolesławiec, tel. 0607/69-90-86 

*OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, diesel: silnik. Bytom Od
rzański, teł. 068/388-48-01
OPEL KADETT, 1990 r.: zderzak przedni, • 150 zl. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
OPEL KADETT, 1990 r.: silnik odony, skrzynia biegów, el. bla
charki i mechaniczne, komputer i inne. Lubań, tel. 075/721 -52-31 
OPEL KADETT, 1990 r., 1300 ccm, benzyna : silnik, - 750 zł. 
Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94
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Wrocław, ul. Łęczycka 9 
tel. 071/355-27-54, fax 359-18-97

OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna' silnik, - 750 zf. 
Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
OPEL KADETT, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk: wszystkie części z 
demontażu, skrzynia biegów (5), zawieszenia, szyby, szyber
dach, drzwi, błotniki, tapicerka, komputer, kadłub silnika z do
kumentacją, głowica, układ wtryskowy, zbiornik paliwa, licznik. 
Namysłów, tel. 0602/51-70-03
OPEL KADETT, 1990 r.: różne części blacharskie i mechanicz
ne, dach, drzwi, klapa tylna, szyby, wahacze, amortyzatory. Oła
wa, tel. 071/303-25-27 po godz. 20,0604/93-92-11 
OPEL KADETT, 1990 r.: chłodnica z wentylatorem, stan ideal
ny, • 100 zł. Pieńsk, tel. 075/778-63-83 
OPEL KADETT, 1990 r., 92 tys. km, 1300 ccm: gaźnik • 50 zł, 
rozrusznik - 70 zł, sprzęgło • 70 zł, głowica • 100 zl. wał, tłoki, 
pierścienie i korbowody • 150 zł, wałek rozrządu • 70 zł, inne. 
Świebodzice, lei. 074/854-38-58.0605/13-56-45 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm,: drzwi do sedana, klapa 
bagażnika, zawieszenie tylne, konsola, zegar, listwa ze wspo
maganiem, pompa wspomagania. Jelenia Góra, tel. 0606/
83-73-87
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm : skrzynie biegów F-10, 2 
szt., zegary. Kłodzko, tel. 0601/48-17-69 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 98 tys. km, 1400 ccm, benzy
na : silnik z dokumentacją, skrzynia biegów, zawieszenia, ma
ska, zderzaki, lampy, wzmocnienie przednie, drzwi, klapa, chłod
nica, wentylator, błotniki, przełączniki, czujniki, półosie, zaci
ski, tarcze, szyby, stacyjka i wiele różnych części. Legnica, tel. 
0501/56-63-28
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, 1600,: silnik, skrzy
nia biegów (F-10, F-13), półosie, zwrotnice, pokrywa bagażni
ka ze spoilerem, podszybie. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna: maski, silnik, stan 
idealny, drzwi, zawieszenia, plastiki, reflektory, zderzaki, zbior
nik paliwa i inne części. Wrocław, tel. 0608/49-43-99 
OPEL KADETT, ASTRA.: komputer sterowania uszkodz. - 70 
zł. Wrocław, tel. 0603/25-01-76 
OPEL KADETT, ASTRA, VECTRA : zawieszenie, oblachowa
nie, silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/
79-30-54
OPEL KADETT, CORSA, OMEGA : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
OPEL KADETT, VECTRA, 1991/92 r., 1700 ccm, turbo D : skrzy
nie biegów (5) F13 i F16, półosie, rozrusznik, alternator, pompa 
vacum, zawieszenia, układ kierowniczy, amortyzatory i wiele 
innych. Gromadka, tel. 0606/47-11 -90 
OPEL MANTA: skrzynia biegów (4) - 200 zl, most tylny -150 zł,. 
różne części z demontażu. Wrocław, tel. 0501/83-99-43 
OPEL MANTA 1980 r.: skrzynia biegów, wal napędowy, most 
tylny, sźyba tylnej klapy, szyby boczne, reflektor prawy. Środa 
Śląska, tel. 0607/73-02-18
OPEL OMEGA A, 50 tys. km, 2000 ccm, benzyna: silnik OHC, 
bez dokumentów, • 1.100 zł. Barzyna, tel. 077/410-34-75 
OPEL OMEGA A KOMBI, SEDAN : zderzaki, lampy, pokrywy, 
lusterka, drzwi, szyby, chłodnice, zawieszenia, zegary, wenty
lator, głowice, skrzynie biegów, wał napędowy i inne. Bolesła
wiec. tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
OPEL OMEGA B, C : lampy ksenonowe. Bolesławiec, tel. 0601/
57-T3-39
OPEL OMEGA B KOMBI, 2500 ccm, V6: tylny wózek z waha
czami • 600 zl, głowica - 700 zi. Międzyrzecz, tel. 095/741-76-56 
po godz. 17
OPEL OMEGA C : reflektory ksenonowe. Nowogrodziec, tel. 
0603/97-56-96
OPEL OMEGA A: atrapa przednia. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81 
OPEL OMEGA A : różne części. Oleśnica, tel. 071/315-4.0-51 
OPEL OMEGA A KOMBI: klapa tylna, drzwi prawe, szyby, most, 
wał, wózek, skrzynia biegów autom., lusterka, mechanizm elektr. 
szyb, felgi aluminiowe 15*. Oława, tel. 071/313-15-89, 0602/
74-84-24 -
OPEL OMEGA B : różne części. Opole, tel. 077/456-21-40 
OPEL OMEGA: zawieszenie, silnik. Prusice, teł. 071/312-54-33 
po godz. 15, 0601/79-30-54
OPEL OMEGA : wszystkie części. Świebodzice, teł. 0501/
44-98-38
OPEL OMEGA A : przepływomierz, półoś. Wałbrzych, tel. 074/ 
845-32-80,0608/83-17-13
OPEL OMEGA A : zderzak tylny. Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64 
OPEL OMEGA : dach, drzwi, szyby, ćwiartki, automatyczna 
skrzynia biegów, błotniki, zderzak i inne. Wrocław, tel. 0601/
78-86-49
OPEL OMEGA: tylne, lewe drzwi. Wrocław, tel. 0501/85-89-45 
OPEL OMEGA : silnik, zawieszenie, chłodnica, katalizator, 
chłodnica klimatyzacji, pompa do kliamtyzacji, grill, siedzenia, 
tapicerka i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPEL OMEGA B : zderzak przedni, nie uzbrojony, drzwi prawe 
przednie, reflektor prawy. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
OPEL OMEGA, 1988 r .: wszystkie części, oprócz nadwozia. 
Wrocław, tel. 0600/42-96-91
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r.. 2000 ccm, benzyna: wszystkie 
części, stan b. dobry. Zielona Góra, tel. 068/321 -21-39 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm: wszystkie części z 
rozbiórki, drzwi, szyby, zawieszenie, most tylny, lusterka i inne. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-90-21 
OPEL OMEGA A SEDAN, 1988 r., 2000 ccm: tarcza * docisk - 
100 zł, skrzynia biegów • 300 zł, głowica • 200 zł, wałek rozrzą
du -100 zł, zaciski ham., tylny - 30 zł/szt., belka tylna - 50 zł, 
relingi dachowe (kombi) - 50 zł/szt., bak (2300 TD) -100 zł, 
rozrusznik - 70 zł, klapa bagażnika -10. Dzierżoniów, tel. 0608/
22-82-60
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm: silnik, skrzynia biegów, fel
gi aluminiowe i inne części z demontażu. Gostyń, tel. 065/ 
573-62-83
OPEL OMEGA, 1988 r., 2400 ccijn, 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.: kpi. drzwi lewej strony, • 250 zł. Wro
cław, tel. 0501/44-86-13
OPEL OMEGA, 1988 r. : błotnik przedni prawy, pas przedni, 
podłuźnice, szyba tylna, szyby trójkątne, błotniki tylne, serwo, 
listwa kierownicza, sterownik, sanie pod silnik, zawieszenie tyl
ne, plastiki, silnik wycieraczek, wentylator nagrzewnicy, katali
zator 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, skrzynia 
biegów, zawieszenie przednie i tylne, szyby boczne, klapa tyl
na, zderzak tylny, błotnik przedni prawy, deska rozdz., elektr. 
przekaźniki, przełączniki, hak oryg., zbiorniczki, obudowa filtra 
powietrza, zamki oraz stacyjki. Wrocław, tel. 071/396-36-33 
OPELOMEGA, 1989 r.: osprzęt silnika, wał, most, szyby, kda, 
felgi, drzwi, lampy, chłodnica, maski, błotniki, fotele, zderzaki i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
OPEL OMEGA, 1989 r., 1800 ccm : częśd mechaniczne, ele
menty blacharki (drzwi, błotniki). Bierutów, tel. 0609/48-26-74, 
woj. wrodawskie
OPEL OMEGA, 1989 r., 110 tys. km, 2000 ccm, wtrysk: silnik, 
stan b. dobry, odony, - 1.250 zl, skrzynia biegów 151, stan b. 
dobry, -.600 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/15-74-67 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2300 ccm, turbo D : szyberdach, głowi
ca, tłoki, korbowody, drZwi, chłodnica, zawieszenie przednie, 
lampy tylne, zderzak tylny, tapicerka, po remoncie • silnik i inne 
części. Lubin, tel. 0604/34-85-89 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm : silnik, dach, szyberdach, 
wentylator, centralny zamek, pompa wody, podsufitka, wnętrze, 
pompa ABS, półosie, wał napędowy, instalacja, zbiornik paliwa 
i inne. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL OMEGA, 1989 r.: drzwi • 300 zł, stacyjka z kluczykami • 
150 zł, lampy tylne • 70 zł, przełączniki kierunkowskazów • 80 
zi. Wrocław, tel. 071/363-43-30 
OPEL OMEGA. 1990 r.. 212 tys. km, 2300 ccm. turbo D : blok. 
ko/bowody, tłoki, wał z panewakami. pompa wspomagania i

wtryskowa, rozrusznik, alternator, turbina, skrz r̂tfa biegów. 
Kuźnica Trzcińska, tel. 062/781-53-33,0602/19-22-50 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 3000 ccm : różne części. Le
gnica, tel. 0605/14-57-59
OPELOMEGA, 1990 r.. 1800 ccm i poj. 2000 ccm: silnik, skrzy
nia biegów, most tylny, liczniki, ława, amortyzatory, drążki, 
przekł. kierownicy, ABS, wspomaganie, zbiornik paliwa, pompa 
paliwa, lampy, maska, błotniki, zderzaki, drzwi, szyby, sterow
niki i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60 
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk: chłodnica z obudo
wą, drzwi przednie, błotniki, półosie, komputer, filtr powietrza, 
przepływomierz. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia bie
gów (5), chłodnica. Strzelin, tel. 071/392-21-85 
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk : wszystkie częśd 
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r.: rozrusznik, tapicerka, drzwi, 
siedzenia tylne, zderzak tylny, słupek środkowy z progami, 
przekł. kierownicy, szybki trójkątne, szybka trapezowa drzwi 
prawych tylnych, wał pędny, felgi stalowe 14", siłowniki, półoś, 
piasta, wahacze i linki. Zielona Góra, teł. 0605/72-01-95 
OPEL OMEGA A. 1990/93 r.: różne częśd z rozbiórki, mecha
niczne i blacharskie, zawieszenia, fotele, koła, szyby, drzwi, 
dach. Stefanowice, tel. 0600/36-13-01,074/858-50-02 
OPEL OMEGA 1991 r .: wszystkie częśd. Środa śląska, tel. 
0609/16-59-48
OPEL OMEGA, 1992 r. kombi i sedan: drzwi, szyby, mosty, sil
niki 2.0,1.8 oraz 2.3TD, elektronika*ABS, lampy, maska, koła 
14,15 i 16”, wspomaganie kier., ćwiartka, blacha, dach, waha
cze, tarcze, zaciski, fotele, tapicerka, konsola i inne. Paczków, 
tel. 0603/36-63-27
OPEL OMEGA 1992 r., 2000 ccm: skrzynia biegów (5), błotnik 
przedni, szyby, drzwi, relingi, stacyjka, komputer ABS, klamki, 
silniczek nagrzewnicy, plastiki, lusterka, nagrzewnica, dach z 
szyberdachem, alternator, pompa hamulcowa, tylna prawa 
ćwiartka, słupki, zawieszenie. Wrocław, tel. 0501/41-00-10 
OPEL OMEGA, 1993 r., 2000 ccm, benzyna: części blacharki, 
zawieszenia, skrzynia biegów, szyberdach, pompa ABS, inne. 
Tomaszów Maz.. tel. 044/723-15-81.0602/67-83-10 
OPEL OMEGA. 1993 r., 2.0,2.4,3.01: drzwi, dach, klapa, chłod
nica, lusterko, kołyska pod silnik, przekładnia kier., koło, głowi
ca, rozrusznik, alternator, przepływomierz pow., komputer, most, 
wał, skrzynia biegów, ABS. Wrocław, tel. 0503/77-75-23 
OPEL OMEGA B, 1995 r., 2000 ccm, VI6 : osprzęt silnika, 
wszystkie podzespoły, kdumny McPhersona, wahacze, liczni
ki, poduszka pow., sensor, kierownica, ukl. kierowniczy, lampy, 
klimatyzacja, wał, drzwi, plastiki, wzmocnienie, ukł. wydecho
wy, klamki, komputery i inne. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
OPEL OMEGA KOMBI. 1996 r.: roleta bagażnika ♦ siatka gro
dziowa • 600 zł, RM Blaupunkt - 400 zł (350 zł), akumulator 66 
Ah - 250 zł. Wschowa, tel. 065/540-24-78,0609/35-95-52 
OPEL OMEGA 1996 r.. 2500 ccm, TDS: głowica kompl, -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, konsola, poduszki 
pow., skrzynia biegów, osprzęt silnika, serwo, instalacja, napi
nacze, ukł. kierowniczy, półosie, wał, most, fotele, tapicerki, fel
gi aluminiowe 17" i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
OPEL OMEGA. 1996 r.. 2500 ccm, TDS: drzwi, zamki, klamki, 
błotniki, podnośniki szyb, lusterka, relingi, tylna roleta, tapicer
ki, podszybie, fotele, poduszki pow., chłodnice, el. plastikowe, 
stabilizator, osłony chłodnic, skrzynia biegów, zawieszenia, 
wzmocnienie zderzaka, przednie lampy , wyświetlacz kompu
tera, zegary. Oleśnica, teł. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL OMEGA KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, TDS : szyby drzwi 
tylnych, tapicerka, rdeta tylna, klamki, zamki, listwy, zegary, 
komputer, podnośniki szyb, wzmocnienie zderzaka, zbiorniki, 
osłony plastikowe, błotniki, lampy przednie, zderzaki, lusterka, 
klapa tylna, chłodnica, fotele, głowica rozrusznik. Oleśnica, td. 
071/314-33-73.0603/25-45-49
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OPEL OMEGA, 1996 r., 2000 ccm. 16V: skrzynia biegów, za
wieszenia, fotele, tapicerka i inne. Wrocław, tel. 071/373-70-28 
OPEL OMEGA B, 1997 r., 2000 ccm : poduszki pow., drzwi, 
ćwiartka przednia lewa. most tylny, zawieszenia i inne. Wro- 
daw, tel. 0503/74-80-58
OPEL OMEGA, 1999 r., 2500 ccm, TD : lampy przednie so
czewkowe i ksenonowe, grill, komputer, listwy pod lampy. Bole
sławiec, tel. 0601/57-13-39
OPEL OMEGA A, ASTRA CLASSIC, 1991/99 r.: lampy tylne do 
kombi, halogeny, lusterka, felgi stalowe, wahacze, sprężyny, 
antena, kabel. Wrocław, tel. 071/353-54-13,0605/10-83-08 
OPEL REKORD : kierunkowskaz prawy, atrapa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
OPEL REKORD: silnik 2000 ccmbenz., skrzynia biegów, chłod
nica, częśd zawieszenia, drzwi, szyby, pokrywa silnika i ba
gażnika, most tylny. Wrocław, td. 322-26-42 w godz.9-16 
OPEL REKORD: różne części. Wrocław, td. 071/322-68-21 
OPEL REKORD, 1980 r„ 2000 ccm : silnik na częśd -100 zł i 
inne części. Wrocław, tel. 071/325-82-50 
OPEL REKORD KOMBI, 1983 r., 2000 ccm. gażnik,: wszystkie 
części. Wrocław, tel. 071/328-80-37 
OPEL REKORD, 1984 r. : skrzynia biegów (5), dach, szyby, 
zawieszenie, lampy, kda, maska silnika, wał, fotele i inne. Wał
brzych, tel. 074/846-49-57
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, diesel: wszystkie części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
OPEL REKORD, 1986 r„ 2000 ccm, benzyna,: szyby, drzwi, 
ważna dokumentacja, dach, szyberdach, klapa, fotele, lusterka 
el., wahacze, przdączniki, itp. Ziębice, tel. 074/819-25-10.0602/
39-99-86,819-19-46 po 18
OPEL REKORD, OMEGA, 1988 r., 1800 ccm, benzyna: silnik 
kompletny, most, skrzynia biegów i inne. Gromadka, tel. 0600/
35-98-92,0604/78-33-32
O  OPEL REKORD, SENATOR 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 
02024721

OPEL SENATOR. 2500 ccm Computer, - 400 zl. Bierutów, tel. 
0609/48-26-74, woj. wrocławskie 
OPEL ŚENATOR, 3000 ccm, benzyna: skrzynia biegów (auto
matyczna). Kępno, tel. 062/781-02-60, 0601/89-10-61 
OPEL SENATOR: maska silnika, drzwi, atrapa przednia, błot- 
nikijtp. Tomaszów Maz., tel. 044/723-15-81,0602/67-83-10 
OPEL SENATOR : komputery : BOSCH 260200 002, 
0280000301,0280001,026200376,2080001120,16133739WE, 
16153979 PD, 16061100. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
OPEL SENATOR, 1986 r.: drzwi, szyby, tapicerka, deska roz
dzielcza i inne, tanio. Trzebnica, tel. 071/312-85-54, 0609/
49-86-30 i
OPEL SENATOR B. 1989 r.. 3000 ccm, 12V : silnik, skrzynia 
biegów automatyczna, zawieszenia, drzwi, maska, dach, szy
by, klimatyzacja, licznik Digital, klapa tylna, komputer, felgi alu
miniowe 15*. bak, most, wał, chłodnica, wentylator, pompa pa
liwa, fotele, kokpit, boczki drzwi, przdączniki plastiki, uszczel
ki. Wrocław, tel. 071/368-19-33.0602/74-84-24 
OPEL SENATOR, 1990 r.. 3000 ccm, benzyna: lusterka bocz
ne, serwo, pompa ABS, pompa paliwa, pompa wspomagania, 
pompa klimatyzacji, chłodnica, Chłodnica klimatyzacji, wenty
latory, alternator, rozrusznik, McPhersony, piasty przednie, kda 
z oponami, silnik, skrzynia biegów, przepływomierz i inne. Nowa 
Ruda. tel. 0607/66-26-84
OPEL SINTRA: zderzak przedni. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81 
OPEL TIGRA, 1400 ccm i poj. 1600 ccm: skrzynia biegów, au
tomatic, prod japońskiej. Lubin, td. 0601/18-90-09 
OPEL TIGRA, 1400 ccm : drzwi lewe, klapa tylna, wahacze, 
zwrotnice, półosie, kolumny McPhersona, drążki kierownicze. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
OPEL VECTRA: stacyjka, ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, 
komputer zapł. i inne. Bdesławiec, tel. 075/732-10-37

OPEL VECTRA: kpi. prawe drzwi, przedni i tylny zderzak, przed
nie wahacze, • 200 zł. Góra, tel. 065/544-15-85,0603/06-29-22 
OPEL YECTRA B : lampy, błotniki. Jaworzyna śl., tel. 0608/ 
87-80-82
OPEL YECTRA: zderzak tylny ze wzmocnieniem kpi. - 110 zł.
Kamienna Góra, tel. 075/744-19-08
OPEL VECTRA B : reflektory, zderzaki. Legnica, tel. 0603/
77-91-02
OPEL VECTRA, 1400 ccm i poj. 1600 ccm: skrzynia biegów, 
automatic, prod japońskiej. Lubin, tel. 0601/18-90-09 
OPEL YECTRA, 2000 ccm, 1600: komputer wtrysku, przdącz
niki, komputer pokładowy. Namysłów, tel. 077/410-15-36,0604/
89-65-56
OPEL YECTRA: amortyzatory. Wałbrzych, tel. 0609/27-44-07 
OPEL VECTRA, GSI: zaciski hamulcowe * klocki (nowe Lu
cas). Wałbrzych, tel. 0609/27-44-07 
OPEL YECTRA: komputery: BOSCH 260200 002,0280000301, 
0280001, 026200376. 2080001120, 16133739WE, 16153979 
PD, 16061100. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
OPEL VECTRA: mech. wyderaczek z silnikiem - 60 zł, klapka 
wlewu paliwa - 50 zł. Wrocław, tel. 0603/25-01-76 
OPEL YECTRA B : drzwi lewe przednie, stan idealny, • 200 zł. 
Wrodaw. tel. 071/315-57-94
OPEL VECTRA: przekł. kierownicy ze wspomaganiem, pompa 
wspomagania, - 280 zł. Wrodaw, tel. 071/372-98-98, 0606/
82-42-82
OPEL VECTRA, 1600 ccm, 16V: napinacz paska - 70 zl. Wro
daw, tel. 0601/73-20-98
OPEL VECTRA B : maska przednia. Wrodaw, td. 0501/81-36-18 
OPEL VECTRA, 1800 ccm: skrzynie biegów, uszkodzony me
chanizm różnicowy. Wrodaw, tel. 0501/38-64-07,364-43-24 
OPEL YECTRA: różne części z demontażu. Wschowa, tel. 0605/
91-88-41
OPEL VECTRA A, 1988/95 r. 1600 i 2000 ccm: różne częśd 
mechaniczne i blacharskie. Wrocław, td. 0503/79-99-02 
OPEL VECTRA, 1990 r., 1600 ccm: różne części blacharskie i 
mechaniczne, tapicerka. Głuszyca, tel. 074/845-66-34, 0602/
29-19-48
OPEL VECTRA, 1990 r., 120 tys. km, 2000 ccm : silnik i inne 
części. Leszno, tel. 0601/07-86-67 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r.: podłoga bagażnika, tylny pra
wy błotnik, klapka wlewu paliwa, - 250 zl. Lwówek śl., tel. 075/
782-31-32,0608/77-04-92
OPEL YECTRA, 1991 r.. 1600 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia bie
gów (5) z dokumentacją, błotnik tylny (sedan), lampy tylne, ka
talizator (1800 ccm, wtrysk), tarcza sprzęgła, dodsk (1400 ccm, 
wtrysk, 1600 ccm, wtrysk), wspomaganie, drzwi tylne, szybki 
trójkątne, próg * słupek, szyberdach, konsda centralny zamek 
i inne. Prochowice, td. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
OPEL YECTRA, 1991/92 r.:. szkła reflektorów, zderzak przed
ni, atrapa, błotnik lewy, drzwi przednie prawe i tylne prawe, kla
pa tylna, deska rozdzidcza, przekł. kierownicy ze wspomaga
niem, alternator. Wrocław, tel. 071/354-10-43 
OPEL VECTRA, 1991/97 r.: części używane. Wrodaw, tel. 071/ 
348-42-16 •
OPEL YECTRA, 1992 r.: zawieszenie przednie, belka pod sil
nik, drzwi prawa strona, skrzynia b., wzmocnienie przednie lewe, 
reflektory, lusterko wewn., tapicerka drzwi. Wrocław, tel. 0501/
81-36-18
OPEL VECTRA, 1992 r., 2.0,1.81: lewa ćwiartka, dach, zawie
szenie tylne, wahacze, przekł. kierownicy, szyby boczne, kom
puter. przepływomierz pow., głowica, alternator, rozrusznik, ABS, 
nagrzewnica, kda z felgami stalowymi, piasta przednia. Wro
cław, tel. 0503/77-75̂ -23
OPEL VECTRA, 1992 r.: belkę tylną, z piastami, bębnami, ABS, 
felgi stalowe, opony, - 550 zl. Wrocław, td. 071/346-26-75 
OPEL VECTRA A, 1992 r.: tylna część nadwozia, belka tylna, 
kda, felgi stalowe, komputer, rozrusznik, drzwi lewe i prawe, 
klapa tylna do modelu 5-drzwiowego, zderzak tylny, sprężyny, 
McPhersony, wahacze, zbiornik paliwa, półosie. Wrocław, tel. 
0503/68-45-21
OPEL VECTRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, stan b. 
dobry, zawieszenia, elementy blacharki i inne. Żary, tel. 0605/
59-03-89
OPEL VECTRA, 1992/93 r.: prawa tylna lampa. Wałbrzych, td. 
074/841-59-16
OPEL VECTRA, 1993 r .: zderzak tylny. Wałbrzych, tel. 0607/
36-85-64
OPEL VECTRA, 1994 r. : komputer 1600 ccm, bdka z ABS, 
szyberdach, pompa paliwa, silnik, skrzynia biegów F13. Lubo
mierz, tel. 0603/87-91-52.075/783-36-94 
OPEL VECTRA, 1997 r.: tylna szyba, zderzaki, kierunkowska
zy. Wrodaw. tel. 0602/88-49-71 
OPEL VECTRA, 1997 r., 32 tys. km : amortyzatory przednie i 
tylne oryginalne • 170 zł, zwrotnica lewa przednia - 80 zł. Legni
ca, tel. 0606/95-08-98
OPEL YECTRA B, 1997 r., 1600 ccm, 16V: głowica silnika nie- 
kompl. • 150 zł, wałek rozrządu - 140 zł. Oława, tel. 071/
313-4646 po godz.17,313-01-71 do godz.17 
OPEL VECTRA B, 1998 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
dach z szyberdachem, zawieszenie przednie, lampy, chłodni
ce, fotele, deska rozdz., liczniki, ćwiartka przednia, poduszki 
pow., radio. Lubań śl., td. 0603/33-73-96 
OPEL VECTRA B, 1998 r., 2000 ccm, DTi i  chłodnica wody, 
klimatyzacja, wentylator. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/ 
43-54-20
OPEL VECTRA B, 1999 r.. 1600 ccm, 16V, benzyna: głowica, 
silnik, kolumny McPhersona prawe, zawieszenie tylne. Lubin, 
tel. 0603/71-89-90
OPEL VECTRA, 1999 r.. 2000 ccm: drzwi, lusterka, szyby, błot
nik tylny, zawieszenie tylne, zderzaki, felgi aluminiowe, ukł. 
wydechowy. Lwówek Śląski, tel. 0608/74-74-65 
OPEL VECTRA B, 1999 r.: ukł. kierowniczy, pompa wtryskowa 
do poj. 2.0 TDI, kompresor klimatyzacji, łapa do klimatyzacji, 
relingi dachowe. Złotoryja, tel. 076/878-22-64 
OPEL ZAFIRA: reflektory, zderzaki. Legnica, tel. 0603/77-91-02 
OPELZAFIRA 1998 r.: felgi aluminiowe, maska silnika, zde
rzak tylny, lampa tylna. Jelenia Góra, tel. 0502/3.9-33-63 
OPELZAFIRA, SINTRA od 1998 r.: różne części mechaniczne 
i blacharskie. Drezdenko, tel. 095/762-45-34,0602/18-44-78 
O  OPEL ASTRA, VECTRA, CORSA, OMEGA, KA

DETT, CALIBRA, POLONEZ CARO, ATU, TRUCK, 
PEUGEOT 205,309,406,605, PARTNER, BOXER, 
roczniki 1980-2000 r.: lampy, reflektory, kierun
kowskazy, halogeny, atrapy, zderzaki, chłodnice, 
blacharka i inne. „REG-PLAST", Wrocław, ul. 
Strzegomska 2/4, tel. 071/355-06-07, 0602/
18-87-35 81011411

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, 1900 ccm, diesel : turbina. Chojnów, tel. 076f 
817-26-87.0600/64-01-22
PEUGEOT, 19l0 ccm, diesel: stacyjka, kołyska pod silnik, czę
śd blacharskie i inne. Wrodaw, td. 372-61-32.0501/18-20-77 
PEUGEOT 106 : lampy, zderzak. Cieśle k. Oleśnicy, tel. 071/ 
31540-51
PEUGEOT 106: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmocnienie 
czdowe, wahacze, zwrotnice, chłodnice, lusterka, klapa tylnaf. 
reflektory, halogeny, kierunkowskazy. Siechnice, tel. 071/ 
311-39*14,0602/71-26-65
PEUGEOT 106 : błotniki przedni prawy i tylny lewy, drzwi pra
we, pokrywa silnika, zderzak przedni, listwa zderzaka przed
niegô  Wrocław, tel. 784-59-16
PEUGEOT 106: zderzak przedni, lewy błotnik, wahacz, luster
ko. Wrodaw, tel. 0605/20-85-98 
PEUGEOT 106,1995 r-, 1500 ccm, diesel: różne części silni

ka, zawieszenia, ćwiartka prawa tylna do modelu 5-drzwiowe
go, elementy wnętrza, inst. elektryczna i inne. Paczków, tel. 
0603/36-63-27
PEUGEOT 106,1996 r.: wzmocnienie przednie, błotniki, zde
rzaki. Oława, tel. 071/311-76-55 
PEUGEOT 106,1998 r.: zderzak tylny i przedni, błotnik lewy. 
Gromadka, tel. 076/817-20-73. 0601/75-93-91 y  
PEUGEOT 106,1999 r.: zawieszenie przednie, oś tylna, klapa 
tylna, wahacze, stabilizatory, zwrotnice, kolumny McPhersona, 
listwa kierownicza. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
PEUGEOT 205: skrzynie biegów, półosie, maska, atrapa, drzwi, 
zderzak tylny, zawieszenie, chłodnica, wzmocnienie, wentyla
tor i inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78. 0606/78-56-39 
PEUGEOT 205 : silnik 1.1E, sprzęgło, kolumna McPhersona 
(lewa), drzwi lewe (model 3-drzwiowy), wskaźniki, przełączniki, 
koło 135 R13 Michelin i inne. Bdesławiec, tel. 075/732-69-91 
PEUGEOT 205: różne częśd. Gostyń, tel. 0602/79-95-88 
PEUGEOT 205: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, obudo
wa z wentylatorami, chłodnica, reflektory. Siechnice, tel. 071/ 
311-39-14,0602/71-26-65
PEUGEOT 205,1900 ccm, diesel: silnik, oclony, skrzynia bie
gów, pompa oleju, wspomaganie, środa Śląska, tel. 0601/ 
8745-09
PEUGEOT 205 : maska, błotniki, zderzak, atrapa, reflektory, 
kierunkowskazy. Wrodaw, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 205: amortyzatory przednie, fabr. nowe. Wrocław, 
tel. 0602/62-61-53
PEUGEOT 205: lewy błotnik. Wrocław, tel. 0605/20-85-98 
PEUGEOT 205 GTI, t900 ccm: spoiler z otworami na haloge
ny, błotniki, zderzak, McPhersony, tarcze hamulcowe, zadski, 
klocki - nowe. Wrocław, tel. 0604/87-70-11 
PEUGEOT 205, 1984-92 r., 1800 ccm, diesel: obudowa filtra 
powietrza • 100 zł, prawa lampa przednia • 60 zl, lampy tylne - 
20 zł/szt. Wschowa, tel. 0606/38-04-84 
PEUGEOT 205,1987 r.. 120 tys. km, 1800 ccm, diesel . silnik, 
stan b. dobry. Modlą, tel. 076/817-22-19.0602/88-08-99 
PEUGEOT 205,1988 r.: częśd zawieszenia, karoserii, zderza
ki, światła, itd. Jelenia Góra, tel. 0601/22-05-66 
PEUGEOT 205,1990 r.: silniki 1.4 i 1.6, odone, skrzynia bie
gów, zawieszenia, el. blacharki, i inne. Lubań, td. 075/721 -52-31 
PEUGEOT 205,1990 r.. 110 tys. km. 1900 ccm, diesd : silnik 
kompl., uzbrojony, - 1.500 zl. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
PEUGEOT 205,1991 r., 1400 ccm, benzyna: silnik, maska sil
nika, zbiornik paliwa, drzwi, klapa tylna. Wrodaw, tel. 071/
37-38-98,0606/49-34-97
PEUGEOT 205,1991 r.: częśd mechaniczne i blacharskie • od 
20 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/6343-13
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PEUGEOT 205,305,1984 r.: skrzynia biegów (5), osprzęt sil
nika (1.0, 1.4, 1.6), mosty, belki, zawieszenie, lampy, drzwi, 
szyby, dach, maska silnika, wały, mosty, kda, zbiornik paliwa i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
PEUGEOT 205,405 różne roczniki: części używane. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
PEUGEOT 205, 405, 605 : elem. zawieszenia, silnik i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 206. maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czdowe, lusterka, halogeny, reflektory, lampy tylne, kla
pa tylna, oś tylna, belka silnika, wahacze, zwrotnice, kolumny 
McPhersona, chłodnice, obudowa z wentylatorami. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14. 0602/71-26-65 
PEUGEOT 206: tylna, lewa lampa. Wrocław, tel. 0501/85-89-45 
PEUGEOT 206,1998/01 r.: ćwiartka przednia (lewa i prawa), 
sanki pod silnik, skrzynia biegów, silnik, szyba boczna, drzwi, 
zawieszenie tylne, koła, ABS i inne. Świdnica, tel. 0604/
82-66-90.0607/64-52-82
PEUGEOT 206, 1999 r. : różne części. Oleśnica, tel. 071/ 
31540-51
PEUGEOT 206,1999 r.: zawieszenie przednie, oś tylna, klapa 
tylna, wahacze, stabilizatory, zwrotnice, kolumny McPhersona, 
listwa kierownicza. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
PEUGEOT 305: lampy, chłodnica, drzwi, skrzynia biegów, pd- 
osie, zderzaki, błotniki, pokrywy, lusterka. Bdesławiec, tel. 0751 
644-94-78,0606/78-56-39
PEUGEOT 306 : maski, zderzaki, drzwi, szyby. Legnica, tel. 
0601/57-34-03
PEUGEOT 306? maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, zwrotnice, belka silnika, wahacze, kolumny 
McPhersona, reflektory, halogeny, klapa tylna, chłodnice, luster
ka, obudowa z wentylatorami. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
PEUGEOT 306 KOMBI: wahacze, .wózki*, pdosie, zwrotnice, 
kolumny McPhersona. listwa kierownicza, stabilizator, klapa 
tylna. Smardzów, tel. 071/398-33-51.314-38-54 
PEUGEOT 306: silnik, inne. Wilkowice, tel. 065/534-13-39 
PEUGEOT 306: amortyzator przedni lewy, fabr. nowy. Wrodaw, 
tel. 0602/62-61-53
PEUGEOT 306 : prawa, tylna lampa. Wrocław, tel. 071/
336-70-66 wewn. 187
PEUGEOT 306: maska przednia. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
PEUGEOT 306: zderzak tylny, górny pas. Wrodaw, tel. 06051 
20-85-98
PEUGEOT 306: reflektor lewy -180 zł, hdogen prawy - 70 zl, 
kratka wlotu pow. - 40 zł, lampa prawa • 130 zł, silniczek reg. 
reflektorów - 40 zł/szt., chłodnica 1400 • 120 zł. Wrocław, tel. 
0600/18-18-77 po godz. 18, Marian 
PEUGEOT 306 3-drzwiowy: lotka • 200 zł, spoiler - 200 zl. ba
gażnik dachowy • 60 zł, nakładki na reflektory • 60 zł. Wrocław, 
tel. 0601/7143-95
PEUGEOT 306.1994 r.: skrzynia biegów - 800 zł. Polkowice, 
tel. 0607/27-68-73
PEUGEOT 306, 1996 r. : błotniki, zderzaki. Oława, tel. 06021 
8849-71
PEUGEOT 306,1998 r.: klapa tylna z szybą, lampy tylne. Przy- 
lęk, gm. Bardo, tel. 074/817-00-93, 0600/37-00-06 
PEUGEOT 306 KOMBI, 1999 r.: zawieszenie przednie, oś tyl
na. klapa tylna, wahacze, stabilizatory, zwrotnice, kolumny
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McPhersona, listwa kierownicza. Smardzów, tel. 071/398-33-51,. 
314-38-54
PEUGEOT 306,1999 r.: kierownica 3-ramienna. Środa Śląska,
tel. 071/795-14-42, 0605/62-23-33
PEUGEOT 309: silnik, inne. Wilkowice, tel. 065/534-13-39
PEUGEOT 309: stacyjka z kpi. kluczy, nowa. Wrocław, tel. 0602/
62-61-53
PEUGEOT 309 : drzwi kierowcy • 60 zł. Wrocław, tel. 071/ 
368-15-83
PEUGEOT 309: maska, górny pas, wentylator, tylna belka, drzwi 
prawe przednie. Wrocław, tel. 0605/20-85-98 
PEUGEOT 309 GTI: różne części. Wrocław, teł. 071/321-00-67 
po godz.19
PEUGEOT 309,1400 ccm, benzyna: silnik, - 950 zl. Żelazków, 
tel. 062/769-12-17
PEUGEOT 309,1400 ccm, benzyna: skrzynia biegów, - 400 zł. 
Żelazków, tel. 062/769-12-17 . „
PEUGEOT 309,1987 r.. 120 tys. km, 1800 ccm, diesel*: silnik, 
stan b. dobry. Modła, tel. 076/817-22-19,0602/88-08-99 
PEUGEOT 309,1988 r., 140 tys. km, 1900 ccm, benzyna : sil
nik, skrzynia biegów, zawieszenie i inne części. Żary, tel. 0606/
34-99-77
PEUGEOT 309,1989 r., 1900 ccm, diesel: różne części. Gro- 
blice, tel. 071/311-76-55
PEUGEOT 309,1992 r., 1900 ccm, turbo D : silnik oclony, skrzy
nia biegów, zawieszenie przednie, lampy, lusterka, el. blachar
ki, i inne. Lubań. tel. 075/721-52-31 
PEUGEOT 309,1992 r., 1900 ccm, diesel: głowica na części, 
wałek rozrządu, zawory, wtryskiwacze, kolektor wydechowy, 
pompa wtryskowa, pompa wspomagania. Lwówek Śląski, tel. 
0603/74-73-17
PEUGEOT 309, 1992 r. : silnik (1.0, 1.4, 1.6), zawieszenie, 
mosty, belki, skrzynia biegów (5), dach, lampy, chłodnica, ma
ska silnika, drzwi, szyby, koła. zbiornik paliwa i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-58
PEUGEOT 309,1992 r., 1400 ccm, benzyna: silnik, stan ideal
ny, drzwi, skrzynia biegów (5), zawieszenia, konsola, klapa tyl
na i inne części, Wrocław, teł. 0608/49-43-99 
PEUGEOT 309,405: przednie zderzaki, pilnie. Nowa Kuźnia, 
gm. Gromadka, tel. 076/817-22-64 
PEUGEOT 405,1900 ccm, diesel: alternator, • 300 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-15-40, 0606/66-92-29 
PEUGEOT 405 : półosie. 2 szt. Bierutów, tel. 0609/48-26-74. 
woj. wrocławskie
PEUGEOT 405 : skrzynia biegów (5). Namysłów, tel. 0603/
77-24-00
PEUGEOT 405,1800 ccm: części blacharki, mechaniczne, lam
py, dach, plastiki, inne części. Oleśnica, tel. 0605/11-26-18 
PEUGEOT 405 SRI, 1800 ccm, benzyna: głowica i inne części. 
Radwanice k. Głogowa, tel. 076/831-12-13,0606/43-78-24 
PEUGEOT 405: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, belka silnika, zwrotnice, kolumny 
McPhersona, klapa tylna, chłodnice, reflektory, lusterka. Siech
nice. tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
PEUGEOT 405: maska, błotniki, atrapa, kierunkowskazy, zde
rzak. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 405: zawieszenie przednie, drzwi tylne, klapa tylna 
(kombi). Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
PEUGEOT 405 : relingi, szyberdach, błotniki do kombi, drzwi 
klapy, lampy sedan, lusterko prawe, błotnik lewy przedni, koł
paki, plastiki i inne. Wrocław, tel. 0605/20-85-98 
PEUGEOT 405,1900 ccm, diesel: silnik do remontu (uszko
dzona głowica), pompa wspomagania hamulców, alternator, oś 
tylna kompletna do regeneracji - do 150 zl. pow. Kłodzko, tel. 
0604/24-37-69
PEUGEOT 405,1989 r., 1800 ccm, turbo D : części silnika, pom
pa wtryskowa. Środa śląska, tel. 0607/73-02-18 
PEUGEOT 405, 1991 r., 1900 ccm, benzyna, wtrysk : silnik, 
skrzynia biegów, ukł. kierowniczy, kompletna dokumentacja. 
Złotoryja, tel. 0605/85-58-00
PEUGEOT 405,1992 r., 1900 ccm, diesel: głowica na części, 
wałek rozrządu, zawory, wtryskiwacze, kolektor wydechowy, 
pompa wtryskowa, pompa wspomagania. Lwówek Śląski, tel. 
0603/74-73-17
PEUGEOT 405,1995 r„ 1900 ccm, diesel nowy model: silnik, •
1.950 zł. Żelazków. tel. 062/769-12-17
0  PEUGEOT 405, PARTNER: regeneracja tylnej osi, 

wymiana czopów, łożysk, części nowe - oryginał* 
ne, szybko, fachowo, tanio. Chocianów, tel. 076/
818-41-07,0601/73-24-08 84015891

PEUGEOT 406 : maski, zderzaki, drzwi, szyby. Legnica, tel. 
0601/57-34-03
PEUGEOT 406,1800 ccm: części blacharki, mechaniczne, lam
py, dach, plastiki, inne części. Oleśnica, tel. 0605/11-26-18 
PEUGEOT 406 COUPE, SEDAN, KOMBI limuzyna: różne czę
ści blacharskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
PEUGEOT 406: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, halogeny, reflektory, lampy tylne, belka silnika, 
wahacze, zwrotnice, kolumny McPhersona, chłodnice, klapa 
tylna, obudowa z wentylatorami, ścianka tylna, lusterka, pół
osie. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 406 : zbiornik paliwa. Środa śląska, tel. 071/ 
795-14-42,0605/62-23-33
PEUGEOT 406: błotnik przedni lewy, lampa i atrapa. Wrocław, 
tel. 071/327-60-11
PEUGEOT 406: zderzak przedni i tylny, wózek pod silnik. Wro
cław, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 406: dach ze słupkami, klimatyzacja, błotniki, drzwi,, 
lampy, grill, zbiorniki paliwa, pompy i inne. Wrocław, tel. 0601/
72-56-81
PEUGEOT 406 KOMBI, 1996 r., 2000 ccm, 16V: osprzęt silni
ka, skrzynia biegów, maska, błotniki, zderzak, lampy, chłodni
ca, zawieszenia, wzmocnienie czołowe, ukł. wydechowy, drzwi, 
tapicerka i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
PEUGEOT 406 KOMBI. 1996 r„ 2000 ccm, 16V: zawieszenie 
tylne, lampy 1ylne, zderzak tylnym, błotniki tylne, dach, szyby, 
tapicerka, konsola, tłumiki, zbiornik paliwa, plastiki i inne. Lu
bin, tel. 0603/48-47-12
PEUGEOT 406 KOMBI. 1998 r., 2000 ccm, 16V: elementy sil
nika, zawieszenia, koła, tylne błotniki, lampy, plastiki, komputer
1 inne. Wrocław, tel. 0607/62-80-53
PEUGEOT 406 HDI, 1999 r.: błotniki, drzwi, chłodnice, klimaty
zacja kpi., zawieszenia, ukł. kierowniczy, półosie, filtry, skrzy
nia biegów, dach, elementy tapicerki, części do silnika i inne • 
od 50 zł., tel. 0601/18-90-99
PEUGEOT 505,2500 ccm, diesel: głowica. Chojnów, tel. 0761 
817-26-87,0600/64-01-22
PEUGEOT 505: różne części. Wrocław, tel. 338-03-89, 0603/
80-52-14
PEUGEOT 505,1982 r.: drzwi z szybami, maska tylna, szyber
dach i inne. Żary, tel. 0601/88-35-95 
PEUGEOT 505,1984 r., 2300 ccm, diesel: wszystkie części z 
demontażu lub cały samochód na części. Szewce, tel. 071/
310-71-25
PEUGEOT 605, 2000 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie tylne i przednie, tapicerka, siedzenia przednie i 
tylne. Dąbrowa Bolesławiecka 6b, teł. 075/736-96-28 
PEUGEOT 605: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, belka silnika, kolumny McPhersona, 
ścianka tylna, reflektory, klapa tylna, błotniki tylne, listwy pod 
reflektory, lusterka. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/
71-26-65
PEUGEOT 605: klamka, zamek, tapicerka, ramka drzwi lewych 
przednich. Wrocław, tel. 0605/20-85-98 
PEUGEOT 605,1990 r., 3000 ccm: różne części. Groblice, tel. 
0602/8849-71, woj. wrocławskie 
PEUGEOT 605 SRI, 1990 r., 2000 ccm, benzyna : komputer, 
bagażnik dachowy na narty. Wałbrzych, tel. 074/849-50-30 
PEUGEOT 605,1991 r.: zamki, klamki, listwy, prowadnice, pod
nośnik szyb, drzwi kpi., zbiornik paliwa, zbiorniczek spryskiwa- 
czy, rozrusznik, alternator, relingi, wahacze tylne i przednie, 
szyby drzwi. Jelenia Góra, teł. 0607/35-70-73 wieczorem
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PEUGEOT 605,1991 r„ 2000 ccm : alternator, chłodnica, roz
rusznik, łyżwa pod silnik ze wspomaganiem, zawieszenie przed
nie, dach z szyberdachem, klapa tylna, zderzak tylny, drzwi (1 
szt.), komputer ABS-u i pokładowy, fotele przednie, - 1.300 zł. 
Zielona Góra, iel. 0604/22-63-49 
PEUGEOT 806, BOXER: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, obudowa z 
wentylatorami, wahacze, chłodnice, belka silnika. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65
PEUGEOT BOXER: podwójna kabina i inne z rozbiórki, środa 
Śląska, tel. 071/395-16-16, 0607/3542-06

PEUGEOT!
CZĘŚCI UŻYW ANE, SKUP - SPRZEDAŻ

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

tel. 071/311 -5942,071/311-54-13,0^04 607 719.

PEUGEOT BOXER: belka tylna, kolumny McPhersona, zawie
szenie przednie, skrzynia biegów, resory, chłodnica, drzwi, lam
py, błotniki, wzmocnienia, szyby, lusterka i inne. Wałbrzych, tel. 
074/849-02-00,0607/15-05-84
PEUGEOT BOXER, 1999 r., 47 tys. km: silnik 1900 ccm D kom
pletny, różne skrzynie biegów, części mechaniczne, elem. bla
charki, drzwi, błotniki, całe boki, pompy, zawieszenia, maglow- 
nice, felgi, koła, siedzenia 1-, 2-, 3-osobowe (luksusowe i stan
dardowe). Wrocław, tel. 071/342-19-70,0601/74-1945 
PEUGEOT EXPERT : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, gilll, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, 
reflektory, belka silnika i chłodnicy, lusterka. Siechnice, tel. 071/ 
311-39:14,0602/71-26-65
PEUGEOT J5,2500 ccm, diesel: tarcza i docisk, - 250 zł. Bole
sławiec, tel. 075/734-62-68, 0503/02-34-91 
PEUGEOT J 5 : części blacharskie i mechaniczne. Wałbrzych, 
tel. 0604/62-70-89,074/845-08-10 
PEUGEOT J5,1983 r.: silnik 2.5 D i 2.0 E, • 1.100 zł. Opole, tel. 
0602/13-8447
PEUGEOT J5,1989 r., 2500 ccm, diesel: silnik kompletny, skrzy
nia biegów, zawieszenia, chłodnica, głowica i inne. Gromadka, 
tel. 0600/35-98-92,0604/78-33-32, woj. legnickie 
PEUGEOT J5, 1990 r .: części silnika, wał, korbowody, tłoki, 
głowica, wałek rozrządu, kolektory, zawieszenie przednie, skrzy-
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nia biegów, drzwi, chłodnica, maska, atrapa, koła t6*, inne, ta
nio. Leszno, tel. 0601/76-66-52 
PEUGEOT J5 ,1990 r. 2500 ccm diesel i turbo D: skrzynia bie
gów - 1.500 zł, części silnika, zawieszeń, blacharskie, siedze
nia, szyby. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99. 0603/93-52-50 
PEUGEOT J5,1990 r.. 2500 ccm, diesel: silnik + osprzęt, skrzy
nia biegów (5), zawieszenie, lampy, półosie, mosty, belki, szy
by, drzwi, chłodnica, dach i inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
PEUGEOT J5, 1992 r., 2500 ccm, diesel : różne części bla
charskie i inne. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
PEUGEOT PARTNER: różne.., teł. 0607/7t-71-99 
PEUGEOT PARTNER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill-, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, kolumny. McPhersona, obu
dowa z wentylatorami, chłodnice, reflektory, kierunkowskazy, 
klapa tylna, lusterka, słupek drzwiowy. Siechnice, tel. 071/ 
311-39-14,0602/71-26-65
PEUGEOT PARTNER. 1900 ccm, diesel: różne części. Wro
cław, teł. 0603/10-18-70
PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER. 1988/94 r.: głowice
silników 1 8D, 1.9D. 2.5D, 1 4D. wałki rozrządu, pompy vacum,
belki tylne, amortyzatory, rozruszniki, części silników i inne.
Gromadka, tel. 0606/47-11-90, woj. legnickie
POLONEZ : most, kolumna, wszystkie szyby - 500 zł. Barto-
szówek, gm. Strzegom, tel. 074/855-36-91
POLONEZ : hak holowniczy, alternator. Bielawa, tel. 074/
833-1540,0606/66-92-29
POLONEZ, 1500 ccm: silnik, stan dobry, - 750 zl. Bielawa, tel. 
0605/65-31-56
POLONEZ: wszystkie części z rozbiórki (1986 r.), silnik, skrzy
nia biegów 141, szyba, rozrusznik, most tylny, drzwi, wał i inne. 
Bielawa, tel. 074/645-73-08,074/832-35-54,0609/42-39-03 
POLONEZ: silnik po remoncie, z montażem • 860 zł, skrzynia 
biegów (5) z montażem • 400 zł, most napędowy - 250 zł. Do- 
maslaw, tel. 071/311-98-33
POLONEZ, 1500 ccm: skrzynia biegów /4/, prawie nowa, • 200 
zł. Janowice Wielkie, tel. 075/751-50-04 
POLONEZ, 1500 ccm: silnik kpi. z dokumentacją - 350 zl, skrzy
nia biegów (5) • 250 zł oraz inne części. Opole, teł. 0601/
46-16-29
POLONEZ : silnik (możliwość sprawdzenia) - 450 zł, skrzynia 
biegów (5) • 200 żl, (4) • 80 zł, rozrusznik • 50 zł, alternator - 50 
zł, koła - 40 zł/szt., most - 90 zł, wał, drzwi, szyby, maski, klapa 
(do Caro) - 70 zł, nadwozie kpi. na kołach • 250 zl i inne. Trzeb
nica, tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
POLONEZ: silnik, ♦ osprzęt, stan b. dobry, - 500 zł. Wałbrzych, 
tel. 0609/2744-07
POLONEZ : atrapa z halogenami, tylne lampy (stary model), 
kpi. przednie wzmocnienie. Wrocław, tel. 071/336-70-66 wewn. 
187
POLONEZ : resory, alternator (Rover), - 200 zl. Wrocław, tel. 
071/357-59-92
POLONEZ, 1500 ccm : głowica uzbrojona, stan b. dobry, - 50 
zł. Wrocław, tel. 071/343-16-93
POLONEZ : siedzenia, szyby, zamki, drzwi, - 50 zł. Wrocław, 
tel. 0604/46-55-71
POLONEZ : szyby, stacyjka • 40 zł, rura wydechowa - 20 zł, 
zegary - 60 zł, zaciski hamulcowe - 25 zł/szt., tarcze hamulco
we • 10 zl/szt., sprzęgło - 40 zł, skrzynia biegów (4) - 70 zł i 
inne. Wrocław, tel. 0502/96-98-96 
POLONEZ: wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 0601/
71-69-78
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm: silnik w b. dobrym stanie - 450 
zł, skrzynia biegów (5) - 350 zł, most, blacharka, zawieszenie, 
szyby. Świebodzice, tel. 074/855-77-75 po godz. 18, 0603/ 
43-68-28
POLONEZ, 1986 r.: pokrywa bagażnika z szybą ogrzewaną i 
gumowym spoilerem -100 zł, skrzynia biegów (4) -150 zł, ko
lumna kierownicy • 80 zł, kierownic!) - 20 zł, zderzak tylny - 30 
zł, lampa tylna prawa • 25 zł, siedzenia tylne czarny zamsz • 30 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-35-75 
POLONEZ, 1988 r.: drzwi, szyby, klapy, błotniki używane lub 
nowe, siedzenia, tapicerka, chłodnica, nagrzewnica, zwrotnice, 
tarcze, zaciski, głowica, przekładnia kierownicza, zbiornik pali
wa, most, wał, resory, pompa wody i inne. Wrocław, tel. 071/ 
33841-36
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm model przejściowy: wszystkie 
części oprócz skrzyni biegów i wałka napędowego. Ostroszo- 
wice, gm. Dzierżoniów, tel. 074/833-0042 po godz. 19 
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, benzyna : tylny most, resory, 
przednia maska, błotniki, klapa tylna, blok silnika. Wrocław, tel. 
0605/96-0945
POLONEZ, 1989/91 r .: silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, 
drzwi, mosty, szyby, belki, półosie, fotele, chłodnica, osprzęt 
silnika i inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58

O  POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm : siln ik • 400 zł, 
możliwość sprawdzenia, skrzynia biegów (5) • 250 
zł i Inne części z demontażu. Wrocław, tel.^M/
342-7041 wewn. 300,0502/04-13-01 84016821

POLONEZ, 1990 r.: szyba przednia -100 zł, zderzak przedni - 
80 zl, atrapa + lampy -100 zl, gażnik, rozrusznik, alternator • po 
60 zl, inne. Wrocław, tel. 0605/8249-57 
POLONEZ, 1990 r.: skrzynia biegów (5), silnik, most tylny, drzwi, 
maska silnika, felgi aluminiowe, gażnik, zderzaki. Wrocław, tel. 
0601/76-64-36
POLONEZ, 1991 r.: zderzak, atrapa, ramka reflektora, moduł, 
aparat, błotniki, rozrusznik, alternator, kierownica, półosie, gaź- 
nik, tłumik, skrzynia biegów (5), wahacze, przekładnia, chłodni
ca, grzejnik, fotele, zbiornik, zaciski, hak, koła 165x13. Wro
cław, tel. 071/37240-86 w godz. 9-17 
POLONEZ, 1998 r.: drzwi tylne, przekł. kierownicy, most, za
wieszenia przednie, chłodnica i inne z rozbiórki. Nowa Sól, woj. 
zielonogórskie, tel. 0609/27-11-65 
POLONEZ PLUS, 1998 r., 1600 ccm: silnik kpi., z całym osprzę
tem, na części. Wrocław, tel. 071/329-09-02,050178149-87 
POLONEZ ATU, 1400 ccm, Rover: komputer, na gwarancji, • 
500 zl. Opole, tel. 0601/97-60-89 
POLONEZ ATU : tylna część nadwozia. Wrocław, tel. 0502/
56-91-91
POLONEZ ATU: tylny zderzak. Wrocław, tel. 0603/6845-08 
POLONEZ ATU, 1995/96 r., 1600 ccm: rozrusznik, alternator, 
pompa wody, pompa oleju, głowica, sprzęgło, pompa hamulco
wa z serwem, półosie, obudowa mostu, elementy zawieszenia, 
resory, drzwi prawe, lampa lewa, siedzenia. Legnica, tel. 0602/
23-11-56
POLONEZ CARO : drzwi prawe tylne, błotniki, zawieszenie, 
drabinka, zderzak tylny, aparat zapłonu, klapa bagażnika, urzą
dzenie wtryskowe, mikroprocesor, sonda Lambda, monowtrysk, 
wał napędowy, rozrusznik, alternator, chłodnica, przekł. kierow
nicy. Jelenia Góra, tel. 075/752-27-61,0603/83-75-08 
POLONEZ CARO: wał korbowy -120 zł, chłodnica, nagrzewni
ca, klapa tylna, szyba tylna, plastiki, kierownica, szybki tylne - 
20 zł/szt., miska olejowa, pompa oleju, alternator - 50 zł i inne. 
Mrozów, iel. 0608/02-08-81, woj. wrocławskie 
POLONEZ CARO : klapa tylna, listwa tylna (nadzderzakowa). 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
POLONEZ CARO: komputer. Oława, tel. 071/303-25-27,0604/
93-92-11
POLONEZ CARO, 1400 ccm, Rover: komputer, na gwaranqi, • 
500 zł. Opole, tel. 0601/97-60-89 
POLONEZ CARO : skrzynia biegów (5), wtrysk GLI, komputer 
GLI, sonda Lambda GLI, stabilizator, deska rozdz. Plus, wiązka 
elektr., zaciski ham., drążki kier., sprzęgło, wspomaganie, chłod
nica, zwrotnice kpi., przewody chłodnicy i inne. Otmuchów, tel. 
077/431-58-05
POLONEZ CARO: błotnik przedni lewy, zderzak tylny. Siechni
ce, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
POLONEZ CARO,: klapa tylna z szybą i wycieraczką -130 zł. 
Wrocław, tel. 0603/52-24-34
POLONEZ CARO : lampy tylne - 40 zł/szt., prawie nowe, zde
rzak tylny - 60 zł. Wrocław, tel. 0501/83-9943 
POLONEZ CARO: reflektory przednie, zderzak tylny, rozrusz
nik, cewki zapłonowe, silniczek wycieraczek, filtr pow., plastiki, 
zbiornik wyrównawczy. Wrocław, tel. 071/354-21-43 
POLONEZ CARO GLI: moduł, sonda, komputer, silniczek kro
kowy, wtrysk, most szeroki, chłodnica, półoś długa, maska, zde
rzaki, reflektory, drabinka, pas przodu dolny i górny, progi, drzwi, 
katalizator, pompa paliwa, zbiornik, licznik, skrzynia biegów (5), 
rozrusznik alternator, hak, lampy przednie. Wrocław, teł. 0603/
85-13-62
POLONEZ CARO, 24 tys. km, 1400 ccm, Rover: nadwozie, 
głowica, tłoki, tuleje, wał, wtryski, przepustnica, alternator, kom
puter, sonda, most, chłodnica, pompa paliwa, zbiornik, wydech, 
skrzynia biegów, filtr powietrza, akumulator, sprzęgło, zestaw 
wycieraczek, zawieszenie przednie, przekładnia silnik. Wrocław, 
tel. 0601/80-99-18
POLONEZ CARO PLUS : stacyjka, klamki, listwy boczne, de
ska rozdzielcza, nagrzewnica, hak, komputer, wspomaganie, 
klapa tylna, blenda, spoilery, zderzaki, lampy tylne, półka, fote
le, półoś Lucas, zbiornik, pompa paliwa, hak, serwo, zaciski 
Lucas, silniczek krokowy, wtrysk chłodnice, nadwozie uszko
dzone. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO : most szeroki, skrzynia biegów (5), półoś 
długa, tłoki 1.5 I szlif, tłoki 1.6 II szlif, nominał, wał korbowy, 
wałek rozrządu, głowica, pompa olejowa, przekładnia, fotele, 
wał napędowy. Wrocław, tel. 071/336-67-12 
POLONEZ CARO : drzwi, zderzaki, maska, błotniki, lampy, 
chłodnica, skrzynia biegów (5), most, wał, rozrusznik, serwo, 
alternator, nadwozie nieuszkodzone z dokumentacją cewki 
zapłonowe, układ wtryskowy, klimatyzacja, kubełkowe fotele. 
Wrocław, tel. 0603/43-97-73
POLONEZ CARO : tył karoserii i inne części używane. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
POLONEZ CARO. tylny zderzak, kpi. pompa wspomagania ukł. 
kierowniczego, obudowa filtra pow., maskownica, nagrzewni- ' 
ca. Wrocław, tel. 0501/7943-50 
POLONEZ CARO : reflektory, kierunkowskazy, wzmocnienie 
czołowe, górne, dolne, drabinka, maska, błotniki, atrapa, halo
geny, skrzynia biegów, szyba tylna, lampy tylne, zderzak, pasy 
bezwładnościowe tylne, sprzęgło, wtrysk i inne. Wrocław, tel. 
0607/41-52-06
POLONEZ CARO, 1992 r.: silnik, po remoncie kapitalnym (30 
tys. km) • 1.000 zł, klapa tylna • 100 zł, lampy tylne - 35 zl/szt., 
półka tylna, zderzak tylny, błotniki przednie, serwo * pompa. 
Wrocław, tel. 0605/8249-57
POLONEZ CARO, 1993 r.: silnik, stan dobry • 700 zł, silnik, po 
remoncie kapitalnym, bez przebiegu - 1.300 zł, skrzynia bie
gów (5) • 350 zł, przekł. kierownicy • 100 zł, most tylny kpi. • 300 
zł, sprzęgło -100 zł, montaż gratis, gwarancja. Wrocław, tel. 
0605/8249-57
POLONEZ CARO, 1993/97 r .: różne części. Lubin, tel. 0608/
11-11-32
POLONEZ CARO, 1994 r. : wszystkie części, oprócz drzwi. 
Wrocław, tel. 0600/42-96-91
POLONEZ CARO, 1994 r.: nadwozie nieuszkodzone z doku
mentacją. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO ROVER, 1994 r„ 1400 ccm, 16V : silnik z 
dokumentacją rozrusznik, skrzynia biegów, komputer, przepust
nica, alternator, nadwozie nieuszkodzone z dokumentacją most 

jffińrte. Wrocław, tel. 0603/43-97-73 
POLONEZ CARO, 1995 r.: wszystkie części ♦ most tylny Lu
kas. Brzeg, tel. 0600/54-98-67
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 1600 ccm : różne. Strz^om, 
teł. 074/649-18-68
POLONEZ CARO, 1995 r.: lampy przednie i tylne, listwy nadzde- 
rzakowe, błotniki, nadkola, zderzak tylny i inne. Świdnica, tel. 
0603/65-80-95

% POLONEZ CARO, 1996 r.: tapicerka kpi. (fioletowa). Lubin, tel.. 
0603/18-21-57
POLONEZ CARO, 1996 r.: przednie i tylne zderzaki, drabinka, 
grill, wzmocnienie górne i dolne, lewy błotnik, tylna klapa. Wro
cław, tel. 0603/6845-08
POLONEZ CARO, 1996 r, 1400 ccm, 16V, ROVER: silnik, stan 
b. dobry - 2.500 zł, skrzynia biegów - 500 zl, alternator, pompa 
wody, poduszki, kolektor ssący, wydechowy, inne. Wrocław, tel. 
0605/8249-57
POLONEZ CARO, 1997 r., 24 tys. km : nadwozie, drzwi, ma
ska, błotniki, drabinka, lampy, szyby, moduł od GLi, chłodnica, 
nagrzewnica* zderzaki, liczniki, zawieszenie przednie, wspo
maganie, skrzynia biegów, most, półoś, hak, resory, zbiornik, 
pompa paliwa, wtrysk, lusterka, blokada skrzyni biegów, tapi
cerki, podsufitka i inne. Wrocław, tel. 071/37240-86 w godz. 9-17 
POLONEZ CARO, 1998 r. : maska, błotniki, drzwi, zderzaki, 
lampy, chłodnica, drabinka, pokrywa tylna, 2 koła. zegary, ścian
ka tylna, kierownica, zbiornik wyrównawczy, pompa wody. Wro
cław, tel. 0601/8347-50
POLONEZ CAfeO 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 zl, szyba

• 100 zł) zawieszenie przednie • 200 zł, wal pędny • 100 zł, 
klapa tylna - 100 zl, maska przednia • 250 zł, lampy - 250 zl. 
Legnica, tel. 0609/64-02-26
POLONEZ CARO, 2000/00 r., 1400 ccm : dużó części używa
nych. Wrocław, tel. 0601/44-33-17 
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r.: zderzak tylny (lakierowany), 
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, 
zderzaki. Nowa Sól, tel. 068/388-74-59, 0603/ 
59-06-62 84001291 

POLONEZ CARO, ATU PLUS, 1400 ccm : silnik, rozrusznik, 
skrzynia biegów, chłodnica, zawiesz. przednie, komputer, most 
tylny, klapa bagażnika. Bolków, tel. 0604/31 -96-65 
POLONEZ TRUCK: plastikowa obudowa dolnej części skrzyni 
ładunkowej, nowa kompletna. Nysa, tel. 077/433-09-20 
POLONEZ TRUCK : skrzynia biegów (5), wał napędowy, ko
lumna kier., błotniki, ukł. wydechowy i inne. Wrocław, tel. 0609/
47-97-91
POLONEZ TRUCK: silnik po remoncie kapitalnym, bez prze
biegu • 1.300 zł, skrzynia biegów (5) - 350 zł, wal pędny • 130 
zł, lusterka boczne, kola. Wrocław, tel. 0605/8249-57 
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: most, półosie długie, 
wał napędowy, lusterka, resory, przekaźnik świec żarowych, 
docisk sprzęgła, alternator, listwy drzwiowe, hak, lusterka, 
owiewki drzwiowe, lotka na maskę, instalacja elektryczna, dol
ne zabudowy 2 m elektryczna. Wrocław, tel. 071/37240-86 w 
godz. 9-17
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm. diesel: głowica, blok, wal, tłoki, 
pompa wtryskowa, pompa wodna, kolektory. Wrocław, tel. 0603/ 
43-97-73
POLONEZ TRUCK: resory 7-piórowe, skrzynia biegów (5), za
wieszenie przednie, kolumna kierownicy, wal napędowy, osło
ny plastikowe skrzyni ładunkowej, błotniki, fotel prawy, dywani
ki, układ wydechowy i inne. Wrocław, tel. 0501/52-06-10 
POLONEZ TRUCK, 1997 r. : różne części. Gostyń, tel. 065/ 
573-62-83
POLONEZ TRUCK PLUS, 1999 r„ 1900 ccm, diesel: most - 
700 zl, koła • 500 złj drzwi 2 zt. • 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, tel. 0603/64-02-26
POLONEZ TRUCK, CARO, 1995 r.: drabinka nad zderzak, al
ternator, rozrusznik, chłodnica szeroka, głowica, zegary, luster
ko. Wrocław, tel. 071/339-24-34, 0503/66-1441 
POMOC DROGOWA .WARN": wciągarka elektryczna z pilo
tem, stan dobry, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 0501/10-93-97 
PONTIAC FIERO, 3100 ccm: zderzaki przednie i tylne, błotni
ki, poszycia drzwi, lampy, listwy, maska przednia, klapa tylna, 
koła, progi, wzmocnienia, różne części. Wrocław, tel. 0502/
97-90-26
PONTIAC TRANS SPORT: lampy, lusterka, tapicerka, siedze
nia, drzwi, klapa tylna, pokrywa silnika, zawieszenie, szyby, 
układ wydechowy, zderzaki, plastiki, podłużnice, sanie pod sil
nik i inne. Świdnica, tel. 074/853-1446. 0601/58-06-94 
PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r.: zawieszenia, drzwi i inne. 
Legnica, tel. 0601/7342-70
PORSCHE 924, 2300 ccm, benzyna,: wszystkie części z roz
biórki, drzwi, szyby, lampy, skrzynia biegów, silnik i inne. Uda
nin, tel. 0600/10-67-50
PORSCHE 928: części silnika (5.0), wał korbowy, tłoki, korbo
wody, głowice i inne. Czernina, gm. Góra, tel. 0601/16-05-11 
PORSCHE 944: klapka wlewu paliwa, zbiornik paliwa, amorty
zatory klapy tylnej, belka zawieszenia przedniego, zaciski przed
nie, pompa paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
PROTON 400 : zderzak przedni. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
PRZYCZEPA ROLNICZA HL : pół burty, przyczepa D 47: kpi. 
felg, • 2.000 zł. Legnica, tel. 076/722-84-03 
PRZYCZEPA TOWAROWA ład. 4 - 6 t : plandeka, listwy pod 
plandekę, zaczep przedni, piasty, felgi, okładziny hamulcowe, 
tuleje, obrotnica do dłużycy, inne. Żagań, tel. 068/477-56-63 
PRZYCZEPA TOWAROWA HL : piasty, nowe, 2 szt. -120 zl/ 
szt. Legnica, tel. 076/723-06-06,0607/69-83-23 - 
PRZYCZEPA TOWAROWA HL-8: nadwozie, -1.200 zł. Lubań, 
tel. 075/722-19-03
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D46: piasty, siłowniki wy
wrotu nowego typu. Pustków Wilcz., tel. 0601/96-21-05 
PRZYCZEPA TOWAROWA HL 8011 : piasty. Pustków Wilcz., 
tel. 0601/96-21-05
RENAULT SCENIC: różne części blacharskie i mechaniczne. 
Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/7246-69 
RENAULT, 1991 r., 1700 ccm: pasek rozrządu, nowy. Zawonia, 
tel. 071/312-90-73
RENAULT 11, benzyna, diesel: różne części z demontażu, ele
menty blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłodnice, ele
menty wnętrza oraz inne.. Lwówek śląski, tel. 0608/37-17-08 
RENAULT 11,1400 ccm.ieOO, diesel: skrzynia biegów (5), • 
400 zl. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
RENAULT 11GTS-TD: silnik w b. dobrym stanie, skrzynia bie
gów (5), drzwi, maska, tylne i przednie zawieszenie. Wrocław, 
tel. 071/329-26-61 wewn. 53
RENAULT 11,1987 r.: szyba przednia, -100 zł. Malczyce, tel. 
071/317-97-81,0603/79-63-94
RENAULT 11,1989 r., 1600 ccm, diesel: silnik kpi., skrzynia 
biegów, chłodnica i zawieszenia, • 2.000 zł. Bytom Odrzański, 
tel. 068/38848-01
RENAULT 120 B, 150 tys. km, 2500 ccm, turbo D : silnik, z 
wyposażeniem, oprócz rozrusznika i sprzęgła, -6.100 zł. Wro
cław. tel. 0601/40-50-53
RENAULT 14: drzwi uzbrojone, klapa tylna z szybą ogrzewa
na, felgi aluminiowe z oponami, chłodnica. Wrocław, tel. 0501/
40-31-54
RENAULT 18: skrzynia biegów (5)* uszkodzony 5 bieg, • 100 
zl. Kępno, tel. 0601/1746-48
RENAULT 18, 2100. ccm, diesel: silnik z osprzętem, udoku
mentowane pochodzenie, skrzynia biegów (5). Lubiąż, tel. 071/ 
389-7143
RENAULT 18 : maska silnika, drzwi, grill, deska rozdz., klapa
tylńa. Oława, tel. 0604/75-27-83
RENAULT 18,19,1990 r., 1700 ccm : silnik, skrzynia biegów
(5), zawieszenie, lampy, błotniki, zderzaki, szyby, drzwi, mosty,
belki, półosie, chłodnica, koła i inne. Wałbrzych, tel. 074/
84649-57
RENAULT 19,1700 ccm, benzyna: komputer, rozrusznik. Bie
rutów, tel. 0609/48-26-74, woj. wrocławskie 
RENAULT 19: zawieszenie, chłodnica, pokrywy, wzmocnienie 
czołowe, drzwi, zderzaki i inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78, 
0606/78-56-39
RENAULT 19: amortyzatory. Chojnów, tel. 076/817-26-87,0600/ 
64-01-22
RENAULT 19: wszystkie części z auta po wypadku • 30 zł/szt. 
Iwiny, tel. 071/342-31-22
RENAULT 19, t700 ccm : skrzynia biegów. Kępno, tel. 062/

. 781-02-60,0601/89-10-61
RENAULT 19: szyberdach, • 300 zł. Nowe Miasteczko, tel. 0608/
45-88-18
RENAULT 19: różne części. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
RENAULT 19: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill* chłodnica, 
belka silnika, wahacze, kolumny McPhersona, zwrotnice, półoś 
tylna, lusterka, pompa ham., ścianka tylna, klapa tylna. Siech
nice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT 19 CHAMADE : klapa tylna, błotniki i zderzak tylny. 

' Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT 19, 1.4, 1.7 : komputery HOM 770073-1802, HOM 
770073801; alternator, rozrusznik, skrzynia biegów (5), silniki, 
inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 *
RENAULT 19,1800 ccm: silnik, dach, inne. Wilkowice, tel. 065/ 
534-11-53
RENAULT 19 : amortyzatory tylne, fabr. nowe. Wrocław, tel. 
0602/62-61-53
RENAULT 19 : tylna kpi. klapa, drzwi prawe tylne, prawy błot
nik, zderzak tylny, lewe lusterko el., dmuchawa, zbiorniczki, bak, 
deska rozdzielcza i inne. Wrocław, tel. 0605/20-85-98 
RENAULT 19: belka tylna, elementy zawieszenia i wnętrza oraz 
inne. Wrocław, tel. 372-61-32,0501/18-20-77 
RENAULT 19: ćwiartka tylna, klapa, drzwi, dach, szyby, skrzy
nia biegów, zbiornik paliwa, komputer, rozrusznik, alternator,

liczniki, klamki* dmuchawa, nagrzewnica, chłodnica,'półosie. 
zwrotnice i inne. Wrocław, tel. 071/354-36-81,0604/36-89-38 
RENAULT 19: maska, zderzak, błotniki, atrapa, reflektory, kie
runkowskazy. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
RENAULT 19,1900 ccm, diesel: zbiornik, instalacja, dmucha
wa, licznik, konsola i inne drobne części. Złotoryja, tel. 076/
878-37-54,0604/53-18-57
RENAULT 19,1988-95 r.: zderzak tylny - 80 zł, obudowa lu
sterka - 60 zł. Wschowa, teł. 0606/38-04-84 .
RENAULT 19 CHAMADE, 1989/92 r.: przełącznik wycieraczek, 
• 60 zl. „ tel. 0603/86-89-16
RENAULT 19,1990 r., 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, pom
pa wtryskowa, sprzęgło, części silnika. Wrocław, tel. 0502/
20-37-86
RENAULT 19,1990 r., 1700 ccm, benzyna: silnik, stan idealny, 
drzwi, zawieszenia, zderzaki, wnętrze i inne części. Wrocław, 
tel. 071/315-10-19
RENAULT 19,1990 r., 1400 ccm: różne części. Zielona Góra, 

, tel. 0601/55-16-76
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, 16V: klapa tylna kpi. ze spo
ilerem, drzwi prawa strona, szyberdach, zawieszenie tylne, ser
wo, pompa ABS, reflektor prawy, lampa tylna lewa, zbiornik spry- 
skiwacza, pasy bezpieczeństwa, lusterka, chłodnica (1.7), pod
sufitka, podnośniki szyb (elektryczne). Wrocław, tel. 0501/
81-36-18
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm : różne części. Groblice, tel. 
071/311-76-55
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, benzyna: silnik z osprzętem, 

'elementy blacharki, części mechaniczne i inne. Legnica, tel. 
0607/37-5647
RENAULT 19, 1991 r .: silniki 1.4 i 1.7, oclone, McPhersony, 
wahacze, drzwi, półosie, komputer f inne. Lubań, tel. 075/ 
721-52-31
(RENAULT 19,1991 r., 1400 ccm: silnik, - 350 zł. Świdnica, tel. 
074/858-99-67,0606/12-99-22
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r.: przekł. kierownicy listwowa, 
bez wspomagania -100 zł. Y/rocław, tel. 071/781-80-74,0601/
74-01-25
RENAULT 19, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 1900 : silnik, 
skrzynia biegów (5). Żary, tel. 068/374-69-19 
RENAULT 19,1991/92 r., diesel: maska przednia - 200 zł, lam
pa przednia • 150 zł, kierunkowskaz tylny, klapa tylna • 250 zł, 
zderzak tylny • 100 zł, półosie (2 szt.), przeguby - 250 zł/szt., 
tarcze hamulcowe • 70 zł/szt., instalacja do grzania świec • 250 
zł, inne. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
RENAULT 19, 1992 r., 100 tys. km, 1720 ccm, 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
RENAULT19,1992/95 r.: tylna prawa lampa, półka tylna, alter
nator (1.4 E), pompa hamulcowa ♦ serwo. Oława, tel. 071/
303-89-80
RENAULT 19,1993 r., 1800 ccm: silnik, stan idealny, tylna część 
nadwozia, inne części z rozbiórki. Częstochowa, tel. 034/ 
35348-79
RENAULT 19,1993 r.: kierownica * poduszka • 200 zl, zderzak 
tylny • 50 zl, klapa tylna • 100 zl, lampy tylne + odblask -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/329-69-86
RENAULT 19,1994 r.: grill, zderzak przedni. Oława, tel. 0604/
75-27-83
RENAULT 19,1994 r., 1400 ccm: chłodnica • 130 zł, drzwi tyl
ne lewe • 180 zł. Wrocław, tel. 0601/73-74-90 
RENAULT 19,21,1400 ccm: silniki (2 sztuki). Krosno Odrzań
skie. tel. 068/383-61-63
RENAULT 19,21.1990 r., 1700 ccm, - 2000 ccm, wtrysk: skrzy
nia biegów - 600 zl/szt., kolumny McPhersona • 120 zl/szt. oraz 

- inne. Bolesławiec, tel. 0501/46-61-20 
RENAULT 21 : różne części. ., tel. 0603/46-80-33, 0607/
41-75-06
RENAULT 21: lampy, zderzak, pokrywa, chłodnica i inne. Bo
lesławiec, tel. 0606/78-56-39
RENAULT 21, 2100 ccm, diesel: silnik, półosie, szyby, drzwi, 
lampy, piasty, deska rozdz., inne. Lubiąż, tel. 071/389-7143 
RENAULT 21 : maska, błotniki, zderzaki, atrapa (nosek), re
flektory, chłodnica, klapa tylna. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT 21 NEVADA: półka tylna z roletą bagażnika. Trzeb
nica, tel. 071/312-32-91
RENAULT 21 : drzwi, klapa sedan, prawa półoś, stabilizator. 
Wrocław, tel. 0605/20-85-98
RENAULT 21 KOMBI: komputer (monowtrysk), klapa tylna (se
dan), maska przednia, belka przednia, reflektor lewy. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
RENAULT 21,2068 ccm, diesel: silnik, nie oclony - 1.000 DEM. 
Wrocław, tel. 0503/99-07-05
RENAULT 21,1983/85 r., 1700 ccm, benzyna: części mecha
niczne i blacharskie, elementy wnętrza. Bolesławiec, tel. 075/
734-73-10,0606/45-54-68
RENAULT 21,1988 r„ 2068 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), 
stan b. dobry, silnik kpi., stan idealny, alternator, rozrusznik, 
pompa wspomagania, części silnika i skrzyni biegów, pompa 
hamulcowa, zegary, maska, zderzaki, lampy i inne. Legnica, 
tel. 0606/68-30-86
RENAULT 21, 1988/89 r., 1700 ccm, wtrysk : silnik, w całości 
lub na części • 380 zł oraz inne, z demontażu. Głuchołazy, tel. 
0609/52-74-87
RENAULT 21,1990-93 r.: zderzak tylny (sedan i kombi) -100 
zł, błotniki przednie - 80 zł, głowica do diesla • 400 zł. Wscho
wa, tel. 0606/38-04-84
RENAULT 25 : maska, błotniki, zderzak, chłodnica, reflektory. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT 25: różne części. Wrocław, tel. 071/359-24-50 wie
czorem, 0501/41-88-10
RENAULT 25,2068 ccm, diesel: silnik, nie odony • 1000 DEM. 
Wrocław, tel. 0503/99-07-05
RENAULT 25,1987 r.,2000 ccm, benzyna: drzwi, klapa tylna, 
zawieszenie przednie i tylne. Wrocław, tel. 0503/58-28-64 
RENAULT 25,1990 r.,: komplet drzwi, skrzynia biegów (2100 
ccm D). Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
RENAULT 25,1992 r.: wszystkie części oprócz silnika. Wro
cław, tel. 0603/25-01-76
RENAULT 5: lampy, zderzaki, drzwi, pokrywa, chłodnica. Bole
sławiec, tel. 075/644-94-78, 0606/78-56-39 
RENAULT 5: zderzak tylny, maska przednia, szyby, reflektory, 
nagrzewnice, deska rozdz., półosie do 850,1100,1300,1400. 
Brzeg. tel. 0502/52-09-54
RENAULT 5: drzwi lewe, zderzak przedni, grill, felga. Wrocław, 
tel. 0605/20-85-98
RENAULT 5: lampy tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT 5, 1982 r. : felgi aluminiowe, skrzynia biegów (5), 
rozrusznik, chłodnica, lampy, zawieszenia, inne. Nowa Ruda, 
teł: 074/872-84-63
RENAULT 5,1983 r.: różne części. Wrocław, tel. 071/367-29-81, 
0501/9440-67
RENAULT 5, 1990 r. : drzwi prawe, sanie pod silnik, amorty
zatory, lampy tylne i inne. Jelenia Góra, tel. 0607/35-70-73 wie
czorem
RENAULT 5,1990 r.: silniki 1.2 i 1.4, oclone, McPhersony, bel
ka tylna, lusterka, lampy. Lubań, tel. 075/721-52-31 
RENAULT 5,1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik, -
1.500 zł. Lubin, tel. 0608/49-10-23 
RENAULT 5,1994 r.: drzwi do wersji 3-drzwiowej, klapa tylna, 
lampy tylne, oś tylna, błotniki, zderzak tylny, hak, felgi. Jawor, 
tel. 0605/20-67-80
RENAULT 5,19, FUEGO rok 90 • 92, części używane. Wro
cław, tel. 071/34842-16
RENAULT 9, benzyna, diesel: różne części z demontażu, ele
menty blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłodnice, ele
menty wnętrza oraz inne. Lwówek śląski, tel. 0608/37-17-08 
RENAULT 9,1984 r.: części z rozbiórki. Prusice, woj. wrocław
skie. tel. 071/312-5341
RENAULT 9,11,1600 ccm, diesel: silnik, różne części. Oleśni
ca. tel. 071/31540-51
RENAULT 9,11: zaciski i przewody hamulcowe, sprzęgło, wlew* 
paliwa, linka sprzęgła, ped&ły, wahacze przednie,'konsola, lu
sterko wewnętrzne, linka od klapy przedniej, drzwi, zderzak tyl
ny, serwo, kierownica, pasy bezwł., stabilizator, ejementy tapi
cerki. Wałbrzych, tel. 074/844-82-17 .
RENAULT 9,11,19: silnik, zawieszenie, oblachowanie. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
RENAULT ALPINE: półosie, fotele, tapicerka, skrzynia biegów
(4), inne. Brzeg, tel. 0502/52-09-54
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RENAULT1
CZĘŚCI UŻYW ANE, SKUP • SPRZEDAŻ

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

tel 071/311-5^42,071/311-54-13,0-604607719.

RENAULT BERUNGO : zawieszenie przednie. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
RENAULT CUO II: maska, lekko uszkodzona, -150 zł. Ostrze
szów, tel. 062/586-10-65
RENAULT CUO II: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, re
flektory, zderzaki, belka sinika, obudowa z wentylatorami, chłod
nica wody i klimatyzacji, grill, drzwi, słupki środkowe, ścianka 
tylna, klapa tylna, lusterka, obudowa filtra powietrza. Siechni
ce, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT CUO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmocnię-

RENAULT
ul. Paczkowska 26 

tel. 071/36913 88 
ul. Kościuszki 181 
tel. 071/372 46 58 ̂  I

nie czołowe, belka sinika, reflektory, lampy tylne, kierunkow
skazy, klapa tylna, wahacze, zwrotnice, kolumny McPhersona, 
lusterka, chłodnice, wentylator, ścianka tylna, felgi, półka tylna. 
Siechnice, teł. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT CUO, 1100 -1900 ccm: komputer, drzwi, tylna bel
ka, chłodnica, nagrzewnica, serwo, sprzęgło, zderzak, klapa 
(1990 r.), pompa wtryskowa, głowica, skrzynia biegów (5), - 700 
zł. Wrocław, teł. 071/329-26-61 wewn. 67 
RENAULT CUO: ćwiartka prawa tylna, lampy, zderzaki, maski, 
koła i inne. Wrocław, teł. 0601/72-56-81 
RENAULT CUO II: atrapa przednia. Wrodaw. tel. 0601/95-16-78 
RENAULT CLIO, 1200 ccm: komputer. Wrocław, tel. 387-13-75, 
0606/77-92-47
RENAULT CUO: maska, zderzaki, błotniki, gril, listewka pra
wa refl., górny pas, licznik. Wrodaw, lei. 0605/20-85-98 
RENAULT CUO II: zderzaki, błotniki, McPhersony, wahacze, 
półosie, skrzynie biegów, drzwi, poduszki pow., zawieszenie 
tylne, lampy tylne. inne. Wrodaw, tel. 0502/93-90-21 
RENAULT CUO, 1990-97 r.: błotnik prąwy przedni - 80 zl, błot
nik lewy tylny, nowy (5-drzwiowy) - 250 o, lampy przednie -100 
zł/szL, tłumik tylny - 80 zł, lusterka - 80 zl/szt.. chłodnica z wen
tylatorem (diesel) -150 zł, póloś krótsza -120 zł, zderzaki. 
Wschowa, td. 0606/38-04-84
RENAULT CUO, 1992 r.. 1800 ccm. 16V: poduszka pod silnik, 
wahacz przedni, elem. deski rozdzielczej, pompa wspomaga
nia, deska rozdzielcza (górna część), podszybie plastikowe. 
Wrodaw. Id .0501/81-36-18
RENAULT CUO. 1992 r. 1200 ccm : głowica, silnik, rozrusz
nik. alternator, tarcze ham., zaciski, łapy sinika, kolektory, gaź- 
nik, inst. sinika, pompa wody, sprzęgło, prawa piasta, pompa 
paliwa i inne. Oleśnica, td. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
RENAULT CUO, 1993/96 r .: kołyska - 200 zl. Zgorzelec, td. 
075/775-83-01
RENAULT CUO i, 1997 r.: zderzak, guma pod zderzak, gril. 
Siechnice, td. 071/311-76-55
RENAULT CUO II, 1999 r . : oś tylna, zawieszenie przednie, 
półosie, „wózki*, zwrotnice, kolumny McPhersona, listwa kie
rownicza, wahacze, stabilizator, oś tylna. Smardzów, td. 071/ 
398-33-51,314-38-54
RENAULT CUO I, MEGANE, LAGUNA, 1995/99 r.: maski, lam
py, halogeny, lusterka, lewarek, zderzaki, zbiorniczek płynu 
wspomagania. Wrocław, td. 0605/10-83-08 
RENAULT CUO, 19,21,1988/96 r.: głowice siników 1.9D. 1.60, 
2.10, blok sinika 1.90 z tłokami, skrzynie biegów, półosie, 
rozruszniki, alternatory i inne. Gromadka, Id. 0606/47-11-90 
RENAULT ESPACE : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, griN, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, 
klapa tylna, reflektory, kierunkowskazy, lusterka, błotniki tylne, 
fotd. Siechnice, td. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT ESPACE : zderzak przedni, kierunkowskaz prawy. 
Wrodaw, td. 0605/20-85-98
RENAULT ESPACE, 1997-00 r.: tylna klapa - 300 zł. tylny zde
rzak 120 zł. Wschowa, td. 0606/38-04-84

RENAULT EXPRESS: atrapa, zderzak, belka sinika, drzwi tyl
ne. Siechnice, td. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT EXPRESS. 1990 r., 1400 ccm: silnik stan b. dobry, 
gwarancja, rozrusznik, alternator, maska, atrapa, drzwi, szyby, 
zawieszenie tylne. Wałbrzych, Id. 0603/53-31-20 
RENAULT FUEGO, 1987 r. 2000 ccm. benzyna: sinik, stan b. 
dobry -1.800 zł. na gwarancji, rozrusznik, skrzynia biegów (5) - 
400 zł, na gwarancji, półosie, alternator, chłodnica i inne. Wał
brzych, td. 0603/53-31-20
RENAULT KANGOO : lampy tylne i przednie. Oleśnica, td. 
0601/72-56-81
RENAULT KANGOO: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmoc
nienie czdowe, reflektory, wahacze, belka sinika, kolumny 
McPhersona. lusterka, klapa tylna, chłodnice, wentylator z obu
dową, halogeny, lampy tylne. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT KANGOO : drzwi przednie prawe. Trzebnica, td. 
0606/40-03-11
RENAULT KANGOO : halogeny. - 200 zł. Wrocław, td. 0501/
61-01-37
RENAULT KANGOO : zderzak przedni. Wrocław, td. 0605/
20-85-98
RENAULT KANGOO. 1998 r.. 1400 ccm: drzwi prawe, zawie
szenia, skrzynie biegów, silniki i inne. Wrodaw, tel. 0503/
74-80-58
RENAULT LAGUNA : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, halogeny, zwrotnice, kdumny 
McPhersona, bdka sinika, reflektory, kierunkowskazy, lampy 
tylne, klapa tylna, chłódtice, błotniki tylne, ścianka tylna, lu
sterka. obudowa z wentylatorem. Siechnice, td. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT LAGUNA : halogeny. • 200 zl. Wrocław, td. 0501/
61-01-37
RENAULT LAGUNA: zderzaki, drzwi prawe tylne, górny pas, 
lampa lewa tylna, listwa klapy do kombi. Wrocław, td. 0605/ 
20*85*96
RENAULT LAGUNA: klapa tylna. Wrodaw. td. 0501/81-36-18 
RENAULT LAGUNA, 1900 ccm, diesd : zawieszenia, atrapa, 
gril, zderzak, drzwi tylne, klapa, podłużnica, konsola, licznik, 
zbiornik pdiwa, plastiki, inne częśd. Wrodaw, td. 0605/11-26-18 
RENAULT LAGUNA, 1994-99 r.: drzwi prawe tylne - 200 zł. 
chłodnica -100 zł, lewy błotnik przedni -100 zł. Wschowa, td. 
0606/38-04-84
RENAULT LAGUNA, 1995 r. 5-drzwiowy: drzwi przednie pra
we i tylne lewe, klapa tylna. Smardzów, td. 071/398-33-51, 
314-38-54
O  RENAULT LAGUNA, 1995/99 r . : ćwiartki przed

nie i tylna prawa, dach, drzwi, lusterka, klapa tyl
na, poduszka pow., koła z  oponami, tapicerka, 
plastiki, deska rozdz., lampy tylne, zderzak tyl
ny, półosie, elementy silnika, skrzynia biegów, 
łapy silnika, zbiorniczki, zamki, uszczelki i inne. 
Św idnica, tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87024611

RENAULT LAGUNA, 1996 r.: części. Leszno, td. 0601/75-56-60 
RENAULT LAGUNA. 1997 r.: zderzaki, wzmocnienie przednie. 
Oława. td. 0602/88-49-71
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RENAULT LAGUNA, 1998 r szyba tylnej Mapy. Środa Śląska, 
lei. 071/795-14-42. 0605/62-23-33 
RENAULT LAGUNA II. 1999 r. kombi: silnik, komputer, zewie- 
szenia, półosie, drzwi prawe, cały tył, dach, wnętrze, radio. Lu
bin. tel. 0607/77-93-76
RENAULT LAGUNA, 1999 r.Toś tylna, zawieszenie przednie, 
półosie, .wózki*, zwrotnice, kolumny McPhersona, listwa kie
rownicza. wahacze, stabilizator, oś tylna. Smardzów, td. 071/ 
398-33-51,314-38-54
RENAULT LAGUNA, MEGANE: przednie zderzaki, pinie. Nowa 
Kuźnia, gm. Gromadka, td. 076/817-22-64 
RENAULT LAGUNA, MEGANE : różne części z demontażu. 
Wschowa. Id. 0605/91-88-41
RENAULT LAGUNA, TWINGO, 1994/96 r. : części używane. 
Wrodaw. td. 071/372-87-60
RENAULT MAGNUM, MAJOR : silnik, zawieszenie, rama, ka
bina, opony, nadkda, chłodnica, lampy, zderzaki. Wrodaw, tel. 
071/346-23-55.0607/50-54-33
RENAULT MASTER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnica, reflektory, obudowa z wenty
latorem. lusterka, halogeny. Siechnice, td. 071/311-39-14.0602/
71-26-65
RENAULT MASTER : wałek sprzęgła, wieniec koła zamacho
wego (nowy, do 2.5 0). Wrocław, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
RENAULT MASTER, 1990/97 r.. 2500 ccm. turbo D : sinik, 
skrzynia biegów (5). alternator, rozrusznik, wahacze, piasty 
przednie, resory, urządzenie poziomowego rozruchu, siedze
nie lewe i inne, możliwość wysyłki. Góra. tel. 065/545-31-71, 
0501/77-03-81
RENAULT MEGANE : zderzak przedni. Oborniki Śląskie, td. 
071/310-15-80
RENAULT MEGANE : atrapy, lampy, zawieszenia, dementy 
blacharki, fotele z poduszkami pow., zderzaki. Siechnice, tel. 
071/311-59-42,071/311-54-13
RENAULT MEGANE SCENIC : maska, błotniki, zderzaki, re
flektory, bdka sinika, drzwi, chłodnica, obudowa z wentylato
rem, klapa tylna, fotel pasażera z poduszką pow. Siechnice, 
td. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT MEGANE COUPE: zderzak tylny, klapa tylna. Siech
nice. td. 071/311-39-14.0602/71-26-65 
RENAULT MEGANE CLASSIC : klapa i lampy tylne, zderzak 
tylny. Siechnice. teL 071/311-39-14.0602/71-26-65 
RENAULT MEGANE : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grH, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, kolumny McPher
sona, przekł. kierownicy, halogeny, reflektory, lampy tylne, kie
runkowskazy. chłodnice, bdka sinika, lusterka, klapa tylna, oś 
tylna, śdanka tylna, próg wentylator. Siechnice, tel. 071/
311-39-14,0602/71-26-65
RENAULT MEGANE COUPE: klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/ 
95-16-78
RENAULT MEGANE : lampa przednia. Wrodaw. tel. 0601/
72-56-81
RENAULT MEGANE COUPE: lampy tylne. Wrocław, td. 0601/ 
95-16-78
RENAULT MEGANE: maska, zderzaki, ddna belka, zaślepka i 
ramka lewego halogenu. Wrocław, td. 0605/20-85-98 
RENAULT MEGANE: zderzak tylny. Wrodaw. td. 0501/81-36-18 
RENAULT MEGANE, 1900 ccm, diesel: zawieszenia, atrapa, 
gril, zderzak, drzwi tylne, klapa, podłużnica, konsda, licznik, 
zbiornik paliwa, plastiki, inne częśd. Wrocław, td. 0605/11-26-18 
RENAULT MEGANE. 1996-99 r. : zderzaki • 120 zl. zestaw 
wskaźników (nowy) - 350 zł, tłumik tylny -100 zł, lusterko pra
we -100 zl. Wschowa. Id. 0606/38-04-84 
RENAULT MEGANE. 1997 r.: zderzaki, błotnik, gril. Siechni
ce. woj. wrodawskie, tel. 0602/88-49-71 
P  RENAULT MEGANE, 1997/01 r., 1.9 D, 2.0,1.6,1.4, 

: drzwi, dach, ćwiartki przednie, koła, tapicerka, 
uszczelki, zawieszenia, poduszki pow. (2 szt.), 
wózek, most tylny, plastiki, nagrzewnica, filtry, 
skrzynia biegów, progi. Świdnica, tel. 0604/
82-66-90,0607/64-52-82 87024631

RENAULT MEGANE. 1998 r.. 1600 ccm : silnik, głowica, roz
rusznik, alternator, lewa półoś, tarcze ham., chłodnica, deska, 
szyby, końcówki drążków kierowniczych, pompa hamulcowa, 
serwo, lewy wahacz, instalacja do 1.41 i 1.61. części tylne) le
wej ćwiartki i inne. Oleśnica, td. 071/314-33-73.0603/23-45-49 
RENAULT MEGANE. 1999 r.. 1600 ccm. 16V: skrzynia biegów, 
dół silnika, pompa ABS-u, komputer silnika, konsda, licznik, 
linki, półosie, McPhersony, nagrzewnica, alternator, rozrusznik, 
instalacja, fotel z poduszką pow. i inne. Wrodaw, td. 0604/
36-89-38
RENAULT MEGANE. 1999/01 r.: klapa tylna z szybą drzwi, oś 
tylna, lampy tylne, zderzak, pompa ABS i inne. Świebodzice, 
td. 074/854-32-01,0605/55-55-37 
RENAULT MEGANE KOMBI, 2000 r. 5-drzwiowy foś tylna, za
wieszenie przednie, półosie, klapa tylna, wahacze, .wózek*, 
zwrotnice, stablizator, kdumny McPhersona. listwa kierowni
cza, drzwi tylne lewe i prawe. Smardzów, tel. 071/398-33-51,
314-38-54
RENAULT MEGANE SCENIC. 2000 r.: drzwi tylne prawe. Smar
dzów. td. 071/398-33-51.314-38-54 
RENAULT MEGANE. 2001 r., 1600 ccm, 16V wersja z klimaty
zacją: sinik wentylatora, nowy. Trzebnica, tel. 0502/20-34-22 
RENAULT MEGANE, LAGUNA: maski, błotniki, reflektory i inne. 
Trzebnica, td. 0606/40-03-11
RENAULT RAPID : lampa, maska, tylna część nadwozia, za
wieszenia, zderzaki i inne. Wrocław, td. 0601/72-56-81 
RENAULT RAPH). 1992 r., 1600 ccm, diesel: silnik z dokumen
tacją ♦ częśd z demontażu. Złotoryja, td. 0605/85-58-00 
RENAULT SAFRANE : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, kolumny McPher
sona, belka silnika, chłodnice, obudowa z wentylatorem, klapa 
tylna, reflektory, halogeny, lusterka, lampy tylne, błotniki tylne, 
fotele, konsda, blenda. Siechnice, td. 071/311-39-14, 0602/
71-26-65
RENAULT SAFRANE: błotnik prawy przedni i inne drobne czę
śd. Wrocław, tel. 071/785-76-94.0602/81-52-87 
RENAULT SAFRANE. 2000 ccm: sinik, skrzynia biegów, za
wieszenie tylne. Wrodaw, tel. 0602/71-24-42 
RENAULT SAFRANE, 1992-97 r.: zderzak tylny • 150 zł. kom
puter do sterowania wtryskiem paliwa. Wschowa, tel. 0606/
38-04-84
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 3000 ccm, V6: skrzynia biegów, 
na częśd, fotde. kokpit. plastiki, licznik, elementy zawieszeń, 
przełączniki, pompa ham., siniki wentylatorów, silnik nadmu
chu, nagrzewnica. Wrocław, tel. 071/368-77-55.0602/74-84-24 
RENAULT SAFRANE, 1994 r.. 3000 ccm, benzyna: sinik, skrzy
nia biegów, dem. blacharskie i inne. Wrocław, td. 0608/17-96-55 
RENAULT SAFRANE. 1996 r„ 3000 ccm. V6: lampy przednie, 
sinik, zawieszenie, klimatyzacja, tapicerka skórzana, felgi alu
miniowe i inne. Legnica, td. 0501/60-86-49 
RENAULT SCENIC: dem. wnętrza (komplet), fotele, elementy 
blacharki, zawieszenia, reflektory, grill. Siechnice, td. 071/
311-59-42,071/311-54-13
P  RENAULT SCENIC, 1997/01 r., 1.9 D, 1.6,2.0,1.4, 

: maska, lampy, błotniki, zderzaki, szyby, chłod
nice, wzmocnienia, felgi aluminiowe, poduszki 
pow. (x2 i x4), drzwi, klapy tylne, lusterka, progi, 
dach, klimatyzacja, ćwiartki, fotele, deska, pla
stiki, zawieszenia, „wózek'*, skrzynia biegów.

Św idnica, tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87024621

RENAULT SCENIC. 2000 r.. 1900 ccm, TDI : fotele, plastiki. 
Wrocław, lei. 0606/62-65-10
RENAULT TRAFIĆ, 2100 ccm, diesel: sinik, półosie, szyby, 
drzwi, lampy, piasty, deska rozdz., inne. Lubiąż, tel. 071/ 
389-71-43
RENAULT TRAFIĆ: różne częśd. Oleśnica, td. 071/315-40-51 
RENAULT TRAFIĆ : zderzak przedni. Oleśnica, tel. 0601/
72-56-81
RENAULT TRAFIĆ : maska, błotnik, zderzaki, drzwi prawe. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14.0602/71-26-65 
RENAULT TRAFIĆ, 2500 ccm, diesel: wieniec kda zamacho
wego, nowy. Wrocław, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
RENAULT TRAFIĆ : antrapa przednia. Wrocław, tel. 0601/ 
95-16-78
RENAULT TRAFIĆ : pompa wody, nowa. Wrodaw, tel. 071/
311-59-42 w godz. 9-17,0600/25-91-92
RENAULT TRAFIĆ, 2100 ccm, diesel: silnik, nie odony • 1.000
DEM. Wrodaw, tel. 0503/99-07-05
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 sinika, skrzyni 
biegów, obudowy, choinka, fdgi, zawieszenia przednie i tylne, 
bdka, piasty, zaciski, pompa hamulcowa, półosie, alternator, 
rozrusznik i inne. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 176 tys. km, 2500 ccm, diesd : 
wszystkie części z demontażu. Bolesławiec, tel. 0603/10-29-47, 
0502/29-1145
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2200 ccm, benzyna: silnik, waha
cze, ława pod silnik. Prochowice, tel. 076/85847-61. 0605/
43-54-20
RENAULT TRAFIĆ, 1992 r.. 2100 ccm. diesel: głowica - 550 zł, 
tuleje z tłokami. Gromadka, tel. 076/817-20-73,0601/75-93-91 
RENAULT TRAFIĆ, MASTER, 1600 ccm. 2000: drzwi, maska, 
gril, skrzynie (4,5), stan silnika b. dobry, koła, lampy, półosie, 
chłodnica i inne - 600 zl. Zębice, gm. Wrocław, tel. 071/
344-68-89.0609/27-24-54
RENAULT TWINGO: bębny kompl. z piastami i linkami, pdka 
tylna. Oleśnica, td. 0601/93-67-66 
RENAULT TWINGO : maska, błotniki, zderzaki, wzmocnienie 
czołowe, reflektory, chłodnice, drzwi, belka silnika, klapa tylna, 
oś tylna, kdumny McPhersona, zwrotnice, wentylator. Siechni
ce. tel. 071/311-39-14.0602/71-26-65 
RENAULT TWINGO: zderzaki, błotniki, wzmocnienie czołowe. 
Wrodaw, tel. 0605/2085-98
RENAULT TWINGO: błotnik przedni lewy. Wrocław, tel. 0501/
81-36-18
RENAULT TWINGO, 1993-99 r. : lampa prawa - 80 zl, tylna 
pdka - 50 zl, wzmocnienie przednie - 200 zł, zderzaki -100 zł, 
dach rozsuwany • brezentowy (poszycie) -100 zl. Wschowa, 
td. 0606/38-04-84
ROBUR: tarcza + docisk sprzęgła, filtry, wskaźniki, podnośniki 
do szyb., td. 0503/52-27-35
ROBUR, diesd : sinik, po remoncie - 850 zl, bez osprzętu • 
650 zl, amortyzatory, resory, most tylny - 250 zł. półosie, alter
nator, rozrusznik, pompa paliwa, serwo, pompa ham.. kolumna 
kierownicy -100 zł, szyby, bębny i inne. Wałbrzych, td. 0601/
81-32-12
ROBUR nowe: tłoki, pierścienie, cylindry, zawory, głowice, okła
dziny, sprzęgło, silnik, wycieraczki i inne, używane: koła. kabi
na, rama, resory, skrzynia biegów, most tylny, wały pędne, s i
nik i inne. Żagań. td. 068/477-56-63. 068/478-2940. 0602/
19-79-03
ROBUR, 1986 r., diesel : różne częśd. Wrocław, td. 0608/
21-31-38
ROBUR. 1988 r.. diesd : kda 650x20. stan b. dobry (6 sztuk), 
alternator, rozrusznik, pompa wtryskowa, skrzynia biegów, gło
wice, tuleje, most tylny z resorami, kdumna kierownicza, aku
mulatory i inne. Kobierzyce, td. 0603/94-97-53 
ROBUR LD 3000,1990 r.: skrzynia biegów -100 zl, resory po 
renowacji (przednie - 40 zł, tylne - 60 zl), docisk sprzęgła - 60 
zł, pompa wtryskowa - 90 zł, pompa ham. - 40 zł, przekł. kie
rownicza - 60 zł, tłumik - 40 zł. amortyzatory, zbiornik paliwa 
oraz inne. Wrodaw, td. 071/78346-25 
P  ROBUR, IFA, FORTSCHRITT: agregaty, sprężar

ki, części zamienne, sprzedaż wysyłkowa, akce
soria, serwis na miejscu. Bielany Wrocławskie, 
ul. Wrocławska 1a, tel. 071/311-27-88, 0603/
08-05-08 81010951

ROVER 214, 1400 ccm. 16V : głowice, blok, częśd silnika. 
Gostyń, td. 0604/33-86-50
ROYER 214,1990 r. (Honda Concerto): drzwi z szybami, skrzy
nia biegów, zawieszenie przednie i tylne, tapicerka z drewnia
nymi dodatkami, sinik 1400 ccm benzyna na częśd, zbiornicz

ki, rozrusznik, drążek kierowniczy i inne. Legnica, tel. 0603/
40-64-09
ROVER 214,216,1994 r.: McPherson przedni, zaciski hamd- 
cowe, tarcze hamulcowe, pompa ABS, stabilizator przedni. Wro
daw, tel. 0501/81-36-18
ROVER400: siedzenia kpi., zawieszenie, tapięerka drzwiowa i 
inne części. Bolesławiec, tel. 0600/89-30-91 
ROVER 400,1998 r., 1600 ccm: zawiesz., drzwi, błotnik tylny 
prawy, silnik na części. Bdesławiec, td. 0604/08-89-34 
ROVER 820 Tl. 1993 r., 2000 ccm, turbo : dach, podłużnica, 
zawieszenie, skrzynia biegów, osprzęt silnika, drzwi, szyby, lu
sterka, skórzana tapicerka, klimatyzacja, ABS, półosie, felgi alu
miniowe, plastiki, ukł. kierowniczy. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
ROVER 820,1995 r.: różne częśd nowe, elementy blacharki, 
wzmocnienie przednie ddne, okular prawy i lewy. środa ślą
ska. tel. 071/795-1442.0605/62-23-33 
ROVER 820, 825. 1992/97 r.. 80 tys. km. 2000 ccm. DOHC : 
sinik kpi., skrzynia biegów (5), części blacharskie i mechanicz
ne, możliwa wysyłka. Góra, tel. 0601/91-97-74,0501/77-05-81 
ROVER 825,1995 r.: różne częśd nowe, elementy blacharki, 
wzmocnienie przednie dolne, okular prawy i lewy. środa Ślą
ska, tel. 071/795-1442.0605/62-23-33 
ROVER MGF : maska przednia. Cieśle k. Oleśnicy, tel. 071/ 
31540-51
ROVER MINI COOPER: różne części nowe i używane. Jdenia 
Góra. tel. 075/755-80-77
SAAB 900: atrapa przednia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
SAAB 900,1996 r.: maska przednia • 350 zł, zderzak przedni • 
250 zł. Opole, td. 077/460-80-39 
SAAB 9000 CD : chłodnica pow. i klimatyzacji, stan b. dobry. 
Legnica, td. 0606/68-30-86
SAAB 9000, 2300 ccm, wtrysk automatic: komplet chłodnic i 
inne częśd. Syców, td. 0607/2&-31-62 
SAAB 9000 CD: zderzak. Wrodaw. tel. 0501/81-36-18 
SAAB 9000,1998 r., 2300 ccm, turbo: różne części, dużo. Wro
cław, tel. 0606/62-65-10
SAAB G3 : zderzak przedni - 250 zł, błotnik przedni prawy • 
150 zł. Trzebnica, tel. 071/312-90-36 
SCANIA: zderzak, drzwi, maska, skrzynia biegów (na częśd), 
poduszki, kola, zbiornik paliwa, siodło, zaczep, tłumiki i inne. 
Wrodaw. tel. 071/346-23-55.0607/50-54-33 
SEAT ALHAMBRA. 2000 r.. 1900 ccm. TDi: skrzynia biegów, 
sinik, podłużnice, nawigacja, poduszki pow., klimatyzacja, ma
ska, pompa oleju, zderzak przedni, drzwi, zawieszenie przed
nie, konsola, lusterka i inne. Lubin, tel. 0603/4847-12 
SEAT ALHAMBRA, 2000 r., 1900 ccm. TDi: dach, błotniki tyl
ne, lampy tylne, tapicerka, zawieszenie tylne, klimatyzacja, ukł. 
wydechowy, fdgi aluminiowe, wiązka inst. elektr., webasto, zbior
nik pdiwa 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 : sinik, zwrotnice, 
amortyzatory, wahacze, drążki, chłodnica, półosie, listwy, sta
cyjka, zamki, plastiki wnętrza, liczniki, filtr węglowy, rozrusznik. 
Legnica, td. 0605/13-16-60
SEAT AROSA, 1999 r., 1400 ccm, TDi: maska silnika, reflekto
ry, wzmocnienie przednie, zderzaki, kierownica z poduszką pow., 
błotniki, zawieszenia i inne częśd. Wrodaw, tel. 071/315-10-19 
SEAT CORDOBA: zderzak przedni. Cieśle k. Oleśnicy, td. 071/ 
31540-51

fSEAT - VW1
now e c z ę ś c i • cen y  hurtow e  

W rocław  0P011307 
y  tel. 071/327-94.35, od godz. 8M J
SEAT CORDOBA II, 1.4,1.6.1.91: lampy, błotniki, maska, drzwi, 
konsola, poduszki pow., zawieszenia, kolumny McPhersona, 
tylne osie, klapa tylna, zderzaki, tapicerka wnętrza, szyby, koła 
15" i 14*, skrzynie biegów, osprzęt silników i dużo innych. Nowa 
Sól, tel. 0603/70-02-17
SEAT CORDOBA: skrzynia biegów. Widuń, tel. 0503/6941-91 
SEAT CORDOBA: zderzak tylny. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SEAT CORDOBA, 1995 r.. 1900 ccm : poduszki pow., sensor, 
McPhersony, zawiesz. z ABS-em, drzwi, plastiki i inne. Pdko- 
wice, td. 0607/10-78-54
SEAT CORDOBA, IBIZA, 1994/98 r. 1.4-1.6-1.8: silniki, skrzy
nie biegów, ćwiartki nadwozia, dach, szyby, elementy oświetle
nia, zawieszenia, drzwi, tapicerki i inne drobne, również na za
mówienie, możł. wysyłki. Wrodaw, tel. 0608/70-62-07 
SEAT IBIZA, 900 ccm: rozrusznik, .poduszka’ skrzyni biegów, 
linka szybkościomierza. Oleśnica, tel. 071/314-9847 
SEAT IBIZA : silnik, zawieszenie, skrzynia biegów, - 500 zł. 
Smardzów, td. 071/342-31-22
SEAT IBIZA: sprężyny sportowe, obniżające 40 mm, używane,
- 270 zl. Wrodaw, tel. 0602/87-63-67
SEAT IBIZA: różne części z demontażu. Wschowa, Id. 0605/
91-8841
SEAT IBIZA 1988 r.: drzwi przednie prawe. Wrodaw, tel. 0501/
81-36-18
SEAT IBIZA, 1988 r.: drzwi kpi. Wrodaw. tel. 0501/81-36-18 
SEAT IBIZA, 1989 r.: dach, klapa tylna, szyby tylne uchylane, 
pompa hamulcowa, zderzak tylny, nakładki progów. Wrocław, 
tel. 071/367-29-81.0501/9440-67 
SEAT IBIZA. 1990 r.. 900 ccm : skrzynia biegów • 500 zl, 
McPhersony -120 zł/szt., resory tylne - 90 zł i inne. Bolesła
wiec, td. 0501/46-61-20
SEAT IBIZA, 1990 i., 1200 ccm: różne częśd. Gostyń, td. 065/ 
573-62-83
SEAT IBIZA, 1990 r.: drzwi tylne prawe, lampy tylne, kolumny 
McPhersona. Wrocław, tel. 071/368-19-33.0604/78-93-74 
SEAT IBIZA, 1990/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 071/ 
31540-51
SEAT IBIZA 1991 r.: drzwi kpi., klapy tylne, zawieszenie i inne. 
Prusice, td. 071/312-54-33 po godz. 15.0601/79-30-54 
SEAT IBIZA 1991 r.: sinik (900,1.2,1.5), zawieszenie, chłod
nica. kola, zderzaki, szyby, drzwi, mosty, belki, półosie, fdele, 
skrzynia biegów (5), lampy i inne. Wałbrzych, td. 074/84649-58 
SEAT IBIZA, 1993 r.. 1200 ccm : wszystkie częśd używane. 
Wrodaw. td. 0601/70-17-36
SEAT IBIZA. 1995 r„ 1400 ccm: prawy i lewy błotnik do modelu
5-drzwiowego, drzwi tylne, oś tylna, zderzak tylny, katalizator, 
instalacja. Polkowice, td. 0607/82-52-67 
SEAT IBIZA, CORDOBA, 1996/99 r.: reflektory, kierunkowska
zy, atrapa, zaślepki halogenów. Wrocław, Id. 0601/59-21-76 
SEAT IBIZA, TOLEDO. 1995/98 r.: zderzaki, błotniki, przednia 
śdanka. Gromadka, td. 076/817-20-73.0601/75-93-91 
SEAT MARBELLA: siniki. skrzynie, lapicerka, siedzenia, drzwi, 
maski, klapy, błotniki, zawieszenia, lampy, szyby, zderzaki, lu
sterka i inne, do różnych moddi. Wrocław, td. 0601/71-51-51 
SEAT TOLEDO. 1900 ccm. TD: dach, tylne błotniki i zderzaki, 
i klapa, ABS, zawieszenia, nagrzewnica i inne. Legnica, td. 
0607/17-66-93
SEAT TOLEDO II 1.4, 1.6, 1.8. 1.8 T, 1.9 TDi: maska, drzwi, 
kda 15* i 14*. szyby, tylna oś, zawieszenia, piasty, zderzaki 
tylne, dach, błotniki tylne, katalizatory, konsole, tapicerka, skrzy
nie biegów, osprzęt siników i dużo innych. Lubin, td. 0603/
04-19-15
SEATTOLEDO: klimatyzację Wilkowice, tel. 065/534-11-53 
SEAT TOLEDO, 1800 ccm: tył karoserii i inne części używane. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
SEAT TOLEDO nowy modd: maska przednia, klapa tylna, - 350 
zł. Zidona Góra, tel. 0601/56-57-30 
SEATTOLEDO, 1992 r.: sprężyna przednia, hdogeny. Kłodz
ko. tel. 074/812-1145
SEATTOLEDO, 1993 r., 1800ccm 1600 i 2000 ccm: dach, po
dłużnice, ćwiartki tylne, klapa, drzwi, lampy, zegary, chłodnica, 
serwo, nagrzewnica, lusterka, hak, zbiorniczki, osprzęt sinika, 
skrzynia biegów, zawieszenie, plastiki, ukł. wydechowy i kie
rowniczy. kierownica i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 1900 ccm, TDI: komputer, szyba tyl
na, kierownica z poduszką chłodnica klimatyzacji, szyby drzwio

we, chłodnica intercoolera, komputer do 1800 E i inne. Żary, 
tel. 068/374-02-16, 0604/23-92-62 
SEATTOLEDO i, 1998 r.: drzwi z szybami (lewa strona), tapi
cerka. zawieszenia, półosie, tylna belka z ABS. tylna klapa, 
osprzęt silnika 1.61. skrzynia biegów, tylna lewa ćwiartka, zde
rzaki, lampy, .maglownica* i inne. Rudna k. Lubina, tel. 0607/
04-26-69
SEAT TOLEDO, 2001 r., 1900 ccm, TD i: drzwi, zawieszenia, 
sinik, skrzynia biegów, konsola, wnętrze, reflektory i inne czę
śd. Wrodaw, tel. 0605/36-53-43 
SEAT TOLEDO, IBIZA: zderzak tylny Toledo (92). klapa tylna 
bez szyby Toledo (92). drzwi Ibiza (90), zderzak przedni Ibiza 
(90). Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
SEAT, VW POLO. 20 tys. km. 1400 ccm, benzyna: silnik z do
kumentacją, - t.000 zl. Jelenia Góra. tel. 0605/41-89-74 
(ke0099)
SILNIK ANDORIA HC-231 S moc 15 KM. Kępno, tel. 062/ 
784-75-18
SILNIK JAZ 204, turbo D 4-cylindrowy, stan b. dobry, bez doku
mentami, • 750 zl. Brzeg Ddny, td. 071/319-97-93 po godz. 18 
SILNIK SW-400 przebieg 5 tys. km, po remoncie kapitalnym, •
3.500 zł. Bystrzyca Oławska, td. 071/303-04-78 
SILNIK SW400, turbo D nowe: głowica, pompa wody, pompa 
oleju. Gaworzyce, td. 0501/62-27-65, woj. legnickie 
SILNIK SW400 TURBO uzbrojony, w dobrym stanie, ♦ skrzy
nia biegów, - 3.000 zł. Jelcz-Laskowice, td. 071/318-13-12 
SILNIK SW400 nominalny, stan b. dobry, kpi. uzbrojony. Le
gnica, tel. 076/850-12-12.0601/6249-71 
SILNIK SW400: głowica kpi., nie używana, nowe kda rozrzą
du. nowe wtryskiwacze kpi., korbowody, sprężarka pow.. pom
pa wspomagania, pompa hydrul. wywrotu, inne. środa śląska, 
tel. 071/795-1442,0605/62-23-33 
SILNIK SW400: sprzęgła, pompy wtryskowe, obudowy. Wro
daw. tel. 071/373-03-60
SILNIKI 2.1 TDi na części, 3.0i na częśd. Wrodaw, td. 0608/
37-92-48
SIWLNIK SW400 - tłoki ze sworzniami, fabrycznie nowe, bez 
tulei oraz pompa oleju do tego silnika, - 560 zł. Lubin, tel. 0502/
60-93-39
SKODA 105: deska rozdzielcza, stan dobry, zderzak tylny, ta
picerka drzwi (4 szt.), inne. Brzeg Dolny, tel. 071/319-5845 
SKODA 105,120: głowice, szyby, elementy zawieszenia, drzwi. 
Domasław, td. 071/311-98-33
SKODA 120: błotniki tylne, nowe. Gryfów Śl.. td. 075/781-24-22 
SKODA 120 LS : głowica, maska przednia b. dobra, prędko
ściomierz okrągły, 2 szt., alternator 42 A  blok silnika 89 r., że
liwne stopy, 2 sprężyny tylne, okrągłe zegary kpi. z obrotomie
rzem. Legnica, tel. 076/722-55-25,0603/8441-71 
SKODA 100 oraz 110: 4 drzwi, fabrycznie nowe, pierścienie 
nowe S100. Legnica, tel. 076/722-55-25.0603/8441-71 
SKODA 105: głowica. Lubań, td. 075/721-72-12 
SKODA 105,120 : silnik bez głowicy - 590 zl, głowica po re
moncie, rozrusznik i inne. Lubin, tel. 076/846-30-98, 0604/
66-62-68
SKODA 100 S : próg prawy, oryg. czeski, - 50 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-10-06
SKODA 105, 120 : wszystkie części. Świdnica, tel. 074/ 
853-06-21,0606/23-5342
SKODA 105: śdanka tylna, światła pionowe - 40 zl, alternator

- 30 zł, stacyjka - 30 zł, pedd gazu - 5 zł, przewód hamdcowy, 
długi, nowy - 10 zł. Wałbrzych, tel. 0608/31-29-54 
SKODA 105,120,130: silnik, po remoncie, możliwość monta
żu, głowica, wał korbowy, gaźnik, alternator. Wdbrzych, td. 074/
845-39-15.0608/13-24-80
SKODA 105 : różne części blacharskie i mechaniczne. Wro
cław, tel. 0501/48-57-50
SKODA 120 L : nagrzewnica, zawieszenie przednie, kierowni
ca z wdem i przełącznikami, drzwi prawe, siedzenia tylne, fd
gi, opony, deska rozdzielcza z zegarami i inne części z demon
tażu. Wrocław, tel. 071/315-29-68, 0609/24-56-17 
SKODA 105,1980 r., 1100 ccm,: silnik po remonde w b. do
brym stanie • 450 zl, karoseria, kompletna, stan b. dobry • 700 
zł. Świebodzice, td. 074/855-77-75 po godz. 18,0603/43-68-28 
SKODA 105,1982 r.: szyby, lampy, rozrusznik, aparat zapłonu 
i inne częśd z demontażu. Lubin, tel. 076/842-53-99 
SKODA 105 • 120,1984 r.: różne częśd z demontażu. Młyń
sko, gm. Gryfów Śl., lei. 0601/57-2241 
SKODA 105,120,1986 r.: skrzynia biegów, zawieszenie, lam
py, drzwi, szyby, mosty, belki, półosie, zderzaki, błotniki, silniki 
i inne. Wałbrzych, td. 074/84649-57 
SKODA FABIA : spoilery nowe. Wrodaw, tel. 0600/12-29-78 
SKODA FAVORIT: różne części. Gostyń, tel. 065/573-62-83 
SKODA FAVORIT : uszczelki kpi., kdektor ssący, wałek roz
rządu, zawory, pierścienie nominalne, tłoki, panewki, pompa 
wodna, kdo pasowe, termostat, czujniki. Jelenia Góra, td. 075/ 
74243-37
SKODA FAVORIT: zderzak przedni. Oborniki Śląskie, tel. 071/
310-15-80
SKODA FAVORIT: różne częśd. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
SKODA FAVORIT, 38 tys. km, 1300 ccm : skrzynia biegów * 
sinik odony ♦ rozrusznik, przeguby, - 500 zł. Wrodaw, tel. 071/
326-04-77
SKODA FAVORIT: lampa przednia. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81 
SKODA FAVORIT: różne części. Wrocław, td. 0606/40-03-11 
SKODA FAVORIT: drzwi, alternator, zbiornik pdiwa, nagrzewni
ca, aparat zapłonu, wiązka elektr. przednia, lampa lewa tylna, 
mechanizmy wycieraczek, sprężyny, kdumny McPhersona, 
serwo, piasty przednie, zaciski ham., belka tylna, tłumiki, sta
cyjka, kolumna kierownicza. Wrocław, tel. 352-83-37 po 
godz. 18,0604/75-20-57
SKODA FAVORIT . różne częśd blacharskie i mechaniczne. 
Wrodaw. tel. 0501/48-57-50
SKODA FAVORIT, 1991 r.: sinik kompletny, skrzynia biegów 
(5), klapa tylna, koła, szyby, zawieszenie przednie i tylne, apa
rat zapłonu, dtemator, gaźnik i inne. Lubin, td. 076/842-53-99 
SKODA FAVORIT, 1991 r .: różne części. Wrodaw, td. 0602/ 
68-90-83
SKODA FAYORIT, 1992 r., 50 tys. km, 1300 ccm, benzyna : 
sinik z udokumentowanym przebiegiem, skrzynia biegów, pół- 
ode. Jelenia Góra. teł. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
SKODA FAVORIT, 1992 r.: dementy blacharki, sinik, zawie
szenie przednie, kdumny McPhersona, oś tylna, skrzynia bie
gów (5). pdosie, kda, chłodnica, zbiornik paliwa, szyby, klam
ki, linki, ukł. kierowniczy i wydechowy, stacyjka, inst. elektrycz
na. przdączniki kierownicy. Legnica, tel. 076/85246-02 do 
godz. 23.0602/30-3249
SKODA FAYORTT, 1992 r.: zawieszenie przednie i tylne, tylna 
prawa obudowa na fitr, drzwi tylne, wahacze, belka pod sinik, 
bębny, tarcze, serwo, nagrzewnica, przekl. i kolumna kierowni
cy i inne. Świebodzice, td. 074/858-99-67,0606/12-99-22 
SKODA FAYORTT. 1992 r.: różne częśd. Wafcrzych. td. 074/ 
843-36-30
SKODA FAVORTT. 1993 r.. 60 tys. km: dementy blacharki, czę
śd mechaniczne, tył nadwozia. Wrocław, td. 0502/45-1247 
SKODA FELICIA, 1600 ccm : sinik, zawieszenie przednie, 
maska, drzwi, podsufitka, inne częśd. Jawor, td. 076/870-88-74, 
0601/7145-58
SKODA FEUCIA klimatyzacja kompletna, - 800 zl. Oława, tel. 
071/302-85-44,0602/70-20-85
SKODA FELICIA : różne częśd blacharskie i mechaniczne. 
Wrocław, tel. 0501/48-57-50
SKODA FELICIA KOMBI: drzwi prawe, zderzak tylny, zbiornik 
pdiwa, piasty kd. amortyzatory tylne, lampy tylne, silnik. Wro
daw, tel. 0501/81-36-18
SKODA FELICIA. 1996 r.: maska sinika, stan b. dobry. Przy- 
lęk, gm. Bardo. td. 074/817-00-93.0600/37-00-06 
SKODA FELICIA 1997 r.: lampa przednia, amortyzatory, sprzę
gła, pompa paliwa, wentylator chłodnicy, zestaw wskaźników. 
Wrodaw. tel. 0607/30-64-96
SKODA FELICIA, OCTAYIA : lampy przednie, zawieszenie 
przednie i tylne, błotniki, zderzaki. Wrodaw, teł. 0606/40-03-11 
SKODA LIAZ: skrzynia biegów do wywrotki, - 700 zł. Lubawka, 
tel. 075/741-17-52
SKODA LIAZ: silnik, skrzynia biegów, most tylny, zawieszenie 
przednie, kabiny oraz inne. tanio. Ratno Dolne, tel. 074/ 
871-28-29.0603/71-67-11

SKODA LIAZ : bębny hamulcowe tylne, nowe, 2 szt. - 250 zl/ 
szt., chłodnica oleju, nowa - 300 zl, wspomaganie kier. - 400 zł. 
Tworzyjanów, td. 074/850-44-89
SKODA OCTAVIA: silnik, głowica, skrzynia biegów kpi., pom
pa wtryskowa, klimatyzacja, lampy, deska rozdzidcza, zawie
szenie przednie, sensory, felgi aluminiowe i inne. Jelenia Góra, 
tel. 075/754-16-96,0603/77-93-50 
SKODA OCTAV1A nowy model: szyba przednia, - 300 zł. Legni
ca. tel. 076/722-75-35
SKODA OCTAVIA :maska przednia, błotnik lewy i prawy, inne 
elementy przodu. Oława, teł. 071/302-85-44.0602/70-20-85 
SKODA OCTAVIA: przedni zderzak, chłodnica wody. Wrocław, 
tel. 0501/85-8945
SKODA OCTAVIA : chłodnica z wentylatorem, nagrzewnica z 
obudową i silnikiem. Wrodaw, tel. 0607/30-64-96 
SKODA OCTAVIA, 1999 r„ 1900 ccm, TDI: różne części me
chaniczne i blacharskie, airbag, konsda, silnik. Chojnów, tel. 
0502/59-27-69
SKODA OCTAVIA TDI, 1999 r., 1900 ccm : skrzynia biegów, 
podłużnica przednia, wzmocnienie czdowe, silnik, drzwi, inter- 
cooler, wiązka inst. dektr., ukł. wydechowy, tapicerka, zawie
szenie przednie i inne. Lubin, td. 0602/88-75-75 
SKODA OCTAVIA. 1999 r.: klapa tylna, zderzak tylny, lampy 
tylne, błotniki tylne, zbiornik pdiwa, zawieszenie tylne, podsu
fitka, ukł. wydechowy,. plastiki i inne. Lubin, tel. 0600/34-00-82 
SKODA OCTAVIA, 1999 r.. 1900 ccm, TDi: silnik, skrzynia bie
gów (5). zawieszenie przednie, maska, błotniki, reflektory, 
wzmocnienie przednie, chłodnice, drzwi, podłużnice przednie, 
instalacja elektr., komputery, felgi alum., szyba przednia i inne. 
Lubin, td. 0605/57-87-37
SKODA OCTAYIA, 1999 r .: zderzak przedni. Stronie Śl., tel. 
074/814-13-12
SKODA OCTAVIA FABIA: poduszka powietrzna, taśmy, sen
sory, rozruszniki, grill, sondy lambda, pompa wspomagania, 
światła tylne od modelu kombi, regulator wys. kierownicy, zam
ki. Wałbrzych, td. 074/841-05-83 weekend 
SPRĘŻARKA WD-52: głowica, wd korbowy, Boki, panewki, pier
ścienie i inne. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
SPYCHARKA DT 75: różne częśd nowe i używane. Wolibórz, 
tel. 074/872-12-68
SPYCHARKA HARVESTERTD15C: rdki jezdne o wydłużonej 
żywotności, napawane specjdnym drutem. Wrodaw, td. 071/
326-02-56.071/348-33-79
STAR : izoterma, aluminiowa, • 1.550 zł. Gostyń, tel. 0601/
25-54-01
STAR : silnik SW400 -1.000 zł, mosty Star 660 - 300 zl/szt., 
skrzynia rozdzielcza Star 244 - 500 zl, skrzynia biegów Star 
200 - 600 zl, wały napędowe • 100 zł, wspomaganie układu kie
rowniczego - 300 zł. Jawor, tel. 0606/14-52-28 
STAR: wciągarka, .lebiodka*, • 200 zl. Komprachdce, tel. 077/
464-73-63 w godz. 18-21
STAR : kabina nowego typu - 2.000 zł, zawieszenie przednie - 
500 zł, most tylny • 1.500 zł, skrzynia ładunkowa - 200 zł, skrzy
nia ładunkowa (wywrotka z siłownikiem na 3 strony) - 2.000 zl, 
kabina starego typu - 500 zł. Ruszów, tel. 075/771-45-91.090/
61-30-00
STAR : alum. felgi 13*. butla gazowa tech. (dwutlenek węgla), 
pompa wtryskowa do silnika Leyland. Wałbrzych, tel. 0606/
95-10-15
STAR: docisk, wały pędne, pompy, bębny, pdosie, piasty i inne. 
Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68
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STAR : sprężarkę, • 70 zl. Wołów, tel. 0601/19-14-48 
•STAf* pompa wspomagania ukł. kierowniczko, nowa. Zawo* 
nie, tel 071/312-90-73 - #  \
STAR 200 L : sprzężarka nowa, rama duża.-dtóga 200 L, 1142 -
1.000 żł. most tylny, szybki 1142 • 1:300 zł, wspomaganie kom
pletne - 1.200 zł. oś przednia do wspomagania • 400 zł, koła 
825/R20, 6 szt nowe - 350 zł/szt., pompa wody, resory, inne. 
Borów, tel. 071/393-34-09 wieczorem 
STAR 200 : kolumnę kierowniczą -100 zł, resory • 80 zl, oś 
przednią z bębnami i resorami • 350 zł, kabinę - 250 zł, skrzy
nię ładunkową - 250 zl. Głuszyca, tel. 0603/36-13-96 
STAR 200 : kabina nowego typu • 1.000 zł, tylny most kpi. -
1.350 zł, kiper (3W), długi • 900 zł, oś przednia • 400 zl, skrzy
nia biegów - 400 zł, .talerz' + wałek, wały napędowe, resory, 
zderzak, chłodnica, serwo, sprzęgło, głowica (SW-400), tłok i 
inne. Jaworzyna śl., tel. 074/858-86-26, 0605/07-80-32 
STAR 200 : zawieszenie przednie kpi, • 300 zł. Lubawka, tel. 
075/741-17-52
STAR 200: skrzynie biegów, synchronizowane, 2 szt. - 500 zł/ 
szt. Niedaszów, gm. Mściwojów, tel. 076/872-83-50 
STAR 200, SW-400: wspomaganie - 700 zł, pompa wtryskowa 
(nowa) • 600 zl, pompa wodna, pompa olejowa, silnik SW-400 
(po remoncie) -4.000 zł, kabina nie uzbrojona • 1.000 zl. Polko
wice, tel. 0601/97-06-24
STAR 200 : silnik - 1.500 zł, kabina • 1.200 zł, nowy typ, most 
tylny - 700 zł. Prochowice, tel. 076/858-44-71,0602/82-11-26 
STAR 200 : nowe części, wał napędowy, długi, pompa wspo
magania SW-400, obrotnica przyczepy D-55, siłowniki hamul- 

1 ca fM25 mm, ucho dyszla HL 8011: Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-62-18
STAR 200 : silnik • 2.800 zl, kabina nowego typu • 1.800 zl, 
skrzynia biegów • 500 zł, most typu 28 • 300 zł, koła 820x20, 
radialne - 150 zł/szt., chłodnica • 200 zł. Ścinawa, tel. 076/ 
843-69-96
STAR 200, SW-400: silnik, 3 szt., skrzynia biegów, most tylny. 
Śmigiel, tel. 065/518-07-32
STAR 200 : most tylny, silnik SW-400. Wałbrzych, tel. 074/
666-14-17
STAR 200: silnik z osprzętem - 2.000 zł, skrzynia biegów • 450 
zł, most kpi. -1.000 zl, kabina • 500 zł, belka kpi. • 500 zł, opony 
50 zł -100 zł i inne. Wałbrzych, tel. 074/842-69-64 prosić Łuka
sza
STAR 200: nowa piasta tylna, sżpilki przednie i tylne, naktętki. 
skrzynia biegów, rozrusznik, wspomaganie kierownicy, wW. 
mostu tylnego, korbowody, miska olejowa i inne używane. Wał
brzych, tel. 074/840-01-13 po godz. 17,0601/57-20-08 
STAR 200: skrzynia biegów • 3 szt., wal korbowy nominalny do 
założenia, blok żeliwny, głowice, - 200 zł. Wałbrzych, tel. 074/
846-46-50
STAR 200 : wał korbowy • 200 zł, skrzynia biegów - 250 zł, 
wkład mostu -180 zł. alternator, wał napędowy -150 zł, piasty, 
półosie, pompa wtryskowa • 100 zł, hamulcowa • 70 zł, wody • 
50 zł, rozrusznik • 150 zł, resory, zbiornik paliwa -100 zł, bębny 
i inne. Wałbrzych, tel. 074/849-05-24,0606/81-26-16 
STAR 200: wal korbowy - 550 zł, zbiornik oleju do kipra, pompa 
wywrotu, most tylny • 1.000 zł, siłowniki hamulcowe, głowice, 
zawory, szczęki, bębny, koło zamachowe, obudowa pompy ole
ju ł miski, pompy hamulcowe, resory, szyby, kolektory i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/849-05-24, 0606/81-26-16 
STAR 200: głowice (nowe), rozrusznik, alternator, pompa wtry
skowa, do regeneracji, amortyzatory, wtryskiwacze kpi., tarcze 
sprzęgła, reguł, odśrodkowy, tuleje, różne części. Wrocław, tel. 
0502/97-90-26
STAR 200: skrzynia biegów • 300 zł, chłodnica • 120 zł, zawie
szenie przednie • 200 zł, zderzak z lampami • 120 zł, resory • 
60 zł, serwo z pompą • 150 zł, rama długa - 450 zł, pompa wody 
• 90 zj, pompa oleju - 60 zł, rozrusznik • 250 zł, alternator (24V)
-100 z oraz wałek rozrządu • 50 zł. Wrocław, tel. 071/387-82-95, 
0605/63-87-11
STAR 200 : HDS, podnośnik skrzyni ładunkowej, skrzynia ła
dunkowa, opony 825x20,900x20, tylny most, skrzynia biegów, 

-silnik, przednia szyba, akumulator (na gwarancji). Wrocław, tel. 
0501/79-43-50
STAR 200: skrzynia ład. wywrotka, dł. 4.6 m, kpi., przystawka, 
koło pasowe, most tylny kpi. Wschowa, tel. 0603/5945-59 
STAR 200, 1984 r. : silnik SW400, skrzynia ładunkowa (wy
wrotka 3-stronna), kabina, most szybki, skrzynia biegów (5) 
synchronizowana, zawieszenie, wspomaganie kier., pompa 
wywrotu, wały pędne, koła 8.25x20, chłodnica i inne. Legnica, 
tel. 076/86644-37 po godz. 20
STAR 200,1986 r.: różne części z rozbiórki. Milicz, tel. 071/
384-22-19
STAR 200, 244, 28 . kabina (nowa), most tylny, skrzynia bie
gów, skrzynia rozdzielcza, pompy, przystawka, kolektory, szy
by, resory, bębny, felgi, zderzaki, zaczep, zbiorniki, wały pęd
ne, rozrusznik, opony, sprężarka, wał korbowy i inne. Wrocław, 
tel. 0601/76-37-70
STAR 200,28: chłodnice, siodło, dociski, skrzynia biegów, pół
osie, drzwi, błotniki, resory, głowice, szyby, skrzynka akumula
tora, zderzaki, pompy, alternator i inne. Wrocław, teł. 071/
355-31-12
STAR 244: bęben ham., pompa ham., piasta przednia, podsta
wa szczęk ham., półoś przednia prawa, koło zębate mostu, wałek 
atakujący, 2 pompy wtryskowe do regeneracji, - 2.000 zł. Woj
cieszów, tel. 075/751-22-82
STAR 266: wspomaganie kierownicy, podstawa, 2 pompy, skrzy
nia biegów, wciągarka, stan b. dobry, części do skrzyni biegów 
(S-359. SW400), • 2.500 zł. Bogatynia, tel. 075/773-1147 po 
godz. 18
STAR 266 : oś resorów • 2.000 zł. Bolesławiec, tel. 0604/
96-97-65 po godz. 16
STAR 28: kabina, po remoncie kapitalnym, skrzynia załadun
kowa z wywrotem, zawieszenie przednie, półosie i inne. Ole
śnica, tel. 071/314-93-78 po godz. 20 
STAR 28: pompa wtryskowa, tylny most, sprzęgła, głowice, ło
żyska, szyba przednia, alternator i inne. Wrocław, tel. 071/ 
3274142
STAR 28 nowe : tuleje, tłoki, pierścienie, panewki, uszczelki 
głowicy, szyba przednia, reguł, siły hamowania, wirnik rozrusz
nika, docisk sprzęgła, inne, nowe i używane. Żagań, tel. 068/ 
477-56-63
STAR 28,29: most tylny kompletny • 250 zł, zawieszenie przed
nie • 200 zł, resory • 50 zł/szt., wał pędny -150 zł, rama - 200 zł. 
Jawor, tel. 076/870-60-70
STAR 29, SW400: kabina - 600 zł, silnik bez wałka -1.200 zł, 
głowica, pompy, obudowa skrzyni biegów. Prochowice, tel. 076/ 
85844-71,0602/82-11-26
STAR 742 : kontener, lekko uszkodzony, - 2.500 zł. Jelcz-La-
skowice, tel. 0602/76-26-94
STEYR: skrzynia biegów. Góra, tel. 065/543-35-81
STEYR 1491 : wkłady mostu, talerz. Jelenia Góra, tel. 0602/
42-35-80
SUBARU 4WD : skrzynia biegów. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
SUBARU KOMBI, 1985/96 r.: wahacz, półoś, skrzynia biegów, 
zacisk, tarcza hamulcowa. Wrocław, tel. 0601/42-17-22 
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 klimatyza
cją, wzmocnieniejylne boczne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SUBARU LEONE, 1983 r.: różne części z rozbiórki. Piechowi
ce. tel. 0501/75-20-19
SUBARU LEONE KOMBI. 1985 r.: wszystkie części. Prusice,
woj. wrocławskie, tel. 071/312-5341
SUZUKI BALENO : maska przednia. Oleśnica, tel. 0601/
72-56-81
SUZUKI BALENO, 1997 r .: klapa tylna. Oleśnica, tel. 0601/
72-56-81
SUZUKI CARRY, 1986 r. : różne części. Wrocław, tel. 0601/
70-7645
SUZUKI MARUTI, 1993 r., 800 ccm : osprzęt silnika, skrzynia 
biegów (5), zawieszenie, lampy, drzwi, dach, zbiornik paliwa, 
szyby, koła, felgi, fotele, błotniki, wał, zderzaki i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/84649-58
SUZUKI SWIFT GLS: klapa tylna. Legnica, tel. 0601/7342-70 - 
SUZUKI SWIFT: lampy, błotniki, drzwi, pompa wspomagania, 
zawieszenie i inne. Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/
67-28-28
SUZUKI SWIFT BALENO, 1988/00 r. : maski, błotniki, drzwi, 
zderzaki, reflektory i inne, w cenie od 30 zł/szt. Wrocław, tel. 
0607/80-16-33
SUZUKI SWIFT, 1993 r.: silniki, skrzynie, półosie, komputery,
inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
SUZUKI VITARA: szyba przednia. Wrocłąp, tel. 0601/72-56-81

SUZUKI VITARA, 1991 r., 1600 ccm, i : alternator, skrzynia bie
gów (5), zawieszenie, wał, mosty, belki, półosie, .dach, szyby, 
koła, drzwi, felgi, błotniki, zbiornik paliwa, fotele i inne WSP* 
brzych, tel. 074/84649-57
SYRENA: skrzynia biegów, stan b. dobry - 50 zł, szyby przed
nia i tylna - 50 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
SYRENA: różne części. Wrocław, tel. 0501/83-9943 
TALBOT: rozrusznik, kopułka i świece (nowe). Lubań, tel. 075/ 
721-72-12
TALBOT : silnik, szyby, lampy, zawieszenia, skrzynia biegów, 
maska i inne. Żary, tel. 068/374-02-16,0604/23-92-62 
TALBOT HORIZON, 1442 ccm : skrzynia biegów (IV. V), pod
zespoły silnika, lampy, tapicerka, siedzenia, drzwi kpi. prawa 
strona, wskaźniki, piasty przednie, przeguby. Namysłów, tel. 077/ 
410-15-36,0604/89-65-56
TALBOT SIMCA, 1980 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, .na cho
dzie", stan b. dobry, kompletna dokumentacja, stan b. dobry, 
kompletny, ze skrzynią biegów oraz różne podzespoły, -1.550 
zł lub zamienię na Junaka M19, 350 ccm albo Jawę 350 TS. 
Jarosław Radziński, 59-700 Bolesławiec, ul. Ceramiczna 27 
TARPAN : silnik, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów (3), 
docisk sprzęgła, chłodnica, pompa wody i paliwa, silnik po re
moncie. Robert Rygiel, 57-451 Bartnica 71, gm. Nowa Ruda 
TARPAN HONKER: most tylny, nowy • 700 zł, wały napędowe • 
190 zł/szt. Gryfów Śl., tel. 075/781-31-38 
TARPAN Żuk, Nysa: pochwa mostu tylnego z wałkiem atak., 
nowa, -150 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
TARPAN 237 S, 1986 r. 3-osoby: silnik, skrzynia biegów Żuk •
1500 zł, kolo kpi. z oponą 185 BI 5C -100 zł. Świdnica, tel. 074/
853-35-21
TATRA 815: skrzynia biegów (synchron), głowica, wałek nowy 
kpi., skrzynia biegów, elementy osi, komplet naprawczy, turbo, 
docisk, siłownik wywrotu i hamulca, serwo, rozrusznik, skrzy
nia rozdzielcza nowa, bęben hamulcowy, silnik 12V x 2 turbo i 
inne. Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96,0603/77-93-50 
TATRA 815,1991 r.,: kabina, po remoncie kapitalnym blachar
ki i lakierowaniu, - 8.000 zł. Legnica, tel. 076/862-68-32 
TOYOTA: różne części. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
TOYOTA: silnik 1,8 diesel, uszkodzony w wypadku. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
TOYOTA AVENSIS KOMBI: klapa tylna, lampy, zderzaki, błot
niki. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
TOYOTA AVENSIS: drzwi, błotniki, zderzaki. Wrocław, tel. 0601/
71-59-58
TOYOTA AVENSIS: atrapa przednia, wykładzina wygłuszenia '  
pokrywy silnika. Wrocław, tel. 0603/84-77-55 
TOYOTA AVENSIS: różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA AVENSIS: różne części. Wrocław, tel. 0502/504446 
O  TOYOTA AVENSIS, 1998/00 r.: ćwiartka tylna pra

wa, progi, filtr powietrza, nadkola plastikowe, ta
picerka, skrzynia biegów, silnik, listwa kierowni
cza, amortyzatory, zwrotnice, wahacze, zawiesze
nie tylne, drzwi tylne, plastiki, półosie, sprężar
ka klimatyzacji i inne. Św idnica, tel. 0604/ 
&2-66-90,0607/64-52-82 87024601

TOYOTA AVENSIS, 1999 r.: fotele z poduszkami pow., zawie
szenie przednie i tylne, błotnik przedni prawy, drzwi, ćwiarka 
przednia itp. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
TOYOTA AVENSIS, 2000 r., 2000 ccm, 16V: klimatyzacja, tapi
cerka skórzana, drzwi, klapa tylna, zawieszenia, skrzynia bie
gów (5), dach, ukł. wydechowy, podłuźnice, ABS, części do sil
nika i inne - od 50 zł., tel. 0605/13-3244 
TOYOTA CAMRY, diesel, benzyna do 1990 r.: różne części, 
nowe i używane. Wschowa, tel. 0603/45-6749 
TOYOTA CAMRY, 1995 r.: skrzynia biegów, przekładnia kierow
nicy. Wrocław, tel. 0501/465-601 
TOYOTA CARINA E, 1600 ccm, 16V: osprzęt silnika, docisk i 
tarcza sprzęgła, drzwi tylne prawe, czujniki ABS-u, komputer, 
szyba przednia, zderzaki, błotnik przedni lewy, błotniki tylne, 
zawieszenia i inne. Wrocław, teł. 0602/12-51-35 
TOYOTA CARINA: reflektory przednie -130 zł/szt., lampa pra
wa tylna • 60 zł, listwy drzwiowe. Wrocław, tel. 0600/18-18-77 
po godz. 18, Marian
TOYOTA CARINA: różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA CARINA: różne części. Wrocław, tel. 0502/504446 
TOYOTA CARINA E : klapa tylna -100 zł. Wrocław, tel. 071/ 
302-72-09
TOYOTA CARINA E : filtr powietrza kompl., nowy, - 100 zl. 
Żmigród, tel. 0603/86-85-70
TOYOTA CARINA II, 1985/87 r., 2000 ccm, diesel: różne czę
ści. Trzebnica, tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
TOYOTA CARINA II, 1986/87 r., 2000 ccm. diesel: skrzynia 
biegów (5) • 500 zł, półosie, kompletne • 220 zl, sprzęgło, kom
pletne -150 zł, rozrusznik • 300 zł, wahacze przednie, dolne - 
100 zł/szt., drzwi z szybami - 250 zł/szt., lampy tylne, zespolo
ne -150 zł/szt. Namysłów, tel. 077/41049-10.0602/43-0941 
TOYOTA CARINA E. 1993/96 r.. 1600 ccm. 16V: kolektory, belka 
tylna, rozrusznik, konsola, fotele, plastiki, poduszki pod silnik, 
przekaźniki i inne. Legnica, tel. 0601/844745 
TOYOTA CARINA II, COROLLA : zawieszenie, zderzaki, błot
niki, lampy, silnik 1400 ccm, 12V. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
TOYOTA CARINA, COROLLA: lampy, zderzaki i inne. Trzebni
ca. tel. 0606/40-03-11
TOYOTA CELICA: klapa tylna, lampy, koła. Wrocław, teł. 0601/ 
95-16-78
TOYOTA CELICA, 1987 r., 2000 ccm : różne części. Legnica, 
tel. 0503/09-95-82
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, 1992 r., 2000 ccm, Twin Spark : wszystkie 
części z demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
TOYOTA COROLLA, 1300 ccm, 12 V : skrzynia biegów 151 - 200 
zl, rozrusznik -100 zł i inne. Cieszków, woj. wrocławskie, teł. 
0603/10-59-35
TOYOTA COROLLA : zderzak przedni. Oleśnica, tel. 071/ 
31540-51
TOYOTA COROLLA SEDAN, XLi: kosze lamp tylnych, 2 szt, - 
100 zl. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
TOYOTA COROLLA: wzmocnienie czołowe górne - 50 zł, chłod
nica- 130 zł, uszczelka szyby przedniej - 50 zł, klej oryginalny 
• 50 zł, lampy pozycyjne - 60 zł/szt., krata wlotu pow. • 50 zł. 
Wrocław, tel. 0600/18-18-77 po godz. 18, Marian 
TOYOTA COROLLA: różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA COROLLA: różne części. Wrocław, tel. 0502/50-4446 
TOYOTA COROLLA, 1980/83 r„ 83 tys. km. 1300 ccm : kpi. 
szyb bocznych, siedzenia przednie i tylne, stan b. dobry (wer
sja amerykańska). Siechnice, gm. Św.Katarzyna, teł. 071/
311-51-81
TOYOTA COROLLA, 1986/89 r. 1300/1800 ccm: wszytskie czę
ści z demontażu do modelu 3- i 5-drzwiowego. Świdnica, tel. 
0601/55-97-11
TOYOTA COROLLA, 1987 r.: dach, drzwi, klapa tylna, zawie
szenie tylne, plastiki, inst. elektr. i inne drobne części. Wrocław, 
tel. 071/368-77-55,0602/74-84-24 
TOYOTA COROLLA, 1988 r„ 1600 ccm, 16V: cześco silnika. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-31-09 
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 1800 ccm, diesel używane: pom
pa wtryskowa -150 zł, wodna - 50 zł, korbowody -10 zł/szt., wał 
do szlifu • 50 zł, uszkodzona głowica - 50 zł, blok - 50 zł. Mości
sko, gm. Dzierżoniów, tel. 0608/67-52-65 
TOYOTA COROLLA, 1988/00 r.: maski, błotniki, drzwi, zderza
ki, reflektory i inne, w cenie od 30 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/
80-16-33
TOYOTA COROLLA, 1988/92 r.: wszystkie części z rozbiórki. 
Stefanowice, tel. 0600/36-13-01,074/858-50-02 
TOYOTA COROLLA HB, 1989 r.: grill przedni, reflektory. Przy- 
łęk, gm. Bardo, tel. 074/817-00-93,0600/37-00-06 
TOYOTA COROLLA, 1990 r. : zamek nowy, zawiasy maski 
przedniej, - 70 zł. Wrocław, tel. 0502/91-54-10 
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 1600 ccm, 16V liftback: licznik, 
konsola, zwrotnice, blenda tylna, chłodnica oleju, klamki, zam
ki, stacyjka, układ hamulcowy, zbiornik paliwa i inne. Wrocław, 
tel. 071/354-36-81,0604/36-89-38

P IE R Ś J C IE N IĘ ? --“P A N E W K I T Ł O Ę Ł  
U S Z C Z E L K I Z A W O R Y  S I M E R I N G I  
POM PY W O DNE PASKI ROZRZĄDU  
FILTRY SPRZĘGŁA GŁOW ICE - DUŻY  
W Y B Ó R ,  W T R Y S K I W A C Z E  
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Fiat 2,5-2,8 D/TD - wały korbowa oraz korbi

m m m

we oraz korbowody

a n A
Dorabianie uszczelek, pierścieni, panewek, również sprzedaż wysyłkowa. 
BIMETEX, M0T0-CZĘŚCI, ul. Paryska 4,51-215 Wrocław, tel. M-5S-8S4,34-55-559, teł/fan  34-54-668

TOYOTA COROLLA. 1991 r , 1300 ccm : komputer - 200 zl, 
plastiki, pompa hamulcowa, klamka. Wrocław, tel. 0502/31 -64-28 
TOYOTA COROLLA, 1992/96 r.: różne części. Ruszów, tel. 07$/ 
77145-56,0604/95-92-99
TOYOTA COROLLA, 1996 r.: zderzak przedni, zielony metalic 
-150 zł. Środa Śląska, tel. 0607/73-02-18 
TOYOTA COROLLA, 1997 r., 30 tys. km, 1400 ccm, wtrysk : 
silnik, skrzynia biegów, stan b. dobry, udokumentowane pocho
dzenie. Legnica, tel. 0600/52-57-85 
TOYOTA COROLLA. 1997/99 r.. 1400 ccm : drzwi, zawiesze
nia, dach do wersji 3-drzwiowej, 95 r., ABS, szyby boczne, zde
rzaki, klapy, chłodnice. Świebodzice, tel. 074/854-32-01,0605/
55-55-37
TOYOTA COROLLA, 2000 r. : reflektor prawy. Przylęk, gm. 
Bardo. tel. 074/817-00-93.0600/37-00-06 
TOYOTA HIACE: zderzaki. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
TOYOTA HIACE, 1984 r.: silnik, w całości lub na części, • 800 
zł. Kopemiki, gm. Nysa, tel. 077/435-67-88 po godz. 19 
TOYOTA HIACE, 1984/89 r. : skrzynia biegów, most, resory, 
lampy, chłodnica, wał pędny oraz inne części. Wiązów, teł. 0605/ 
62-69-98, woj. wrocławskie
TOYOTA HIACE, LITEACE, CARINA E : różne części mecha
niczne i blacharskie, silniki Liteace 1.3 E, skrzynie biegów, szy
by, mosty, drzwi, lampy, fotele, blacharka, felgi, części zawie
szeń, części silnika 2.4 D, 2.4 E, mechanika, części od Hiace 
do 1996 roku, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, teł. 065/
543-38-51,0601/5642-29
TOYOTA LAND CRUISER: błotniki. Oleśnica, teł. 071/31540-51 
TOYOTA LAND CRUISER U  70 : różne części. Prudnik, tel. 
077/43646-30,0607/30-15-03
TOYOTA LAND CRUISER. 1998 r.: różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/7246-69 
TOYOTA LEXUS GS 400. 1996 r., 60 tys. km, 4000 ccm. ben
zyna : kompletne oblachowanie przodu, reflektory, chłodnica, 
przewody klimatyzacji, od 100 zł. Wąsosz, tel. 065/543-75-07 
TOYOTA LITEACE, 1986 r., 1296 ccm: różne części. Zaborów, 
woj. legnickie, tel. 0601/19-24-24 
TOYOTA PREVIA, 1993 r.: elementy blacharki, części mecha
niczne. Zielona Góra, tel. 0502/17-72-64 
TOYOTA RAV4: zderzaki, lampy Oleśnica, tel. 071/31540-51 
TOYOTA STARLET: różne części. Wrocław, teł. 0502/504446

AMORTYZATORY
DO WSZYSTKICH TYPÓW SAMOCHODÓW 

ZACHODNICH I JAPOŃSKICH ^  
OPO10044 n i s k ie  c e n y  ^
OPEL-KRUK W rocław  u l. L ltom ska 25 
tel. 071/35542-18,0602 66 95 41, fax 071/373-52-34

TOYOTA STARLET, 1986 r.: błotnik lewy, maska silnika, meta
lowy pas pod zderzak. Jelenia Góra, tel. 075/76444-70,0601/
56-78-57
TOYOTA STARLET, 1987 r., 130 tys. km, 992 ccm: silnik, stan 
b. dobry, oclony, - 850 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/29-62-08 
TOYOTA STARLET. 1995 r. : silnik 1300 ccm. 12V. półosie, 
skrzynia biegów, kolumny McPhersona. Lubomierz, tel. 0603/
87-91-52,075/783-36-94
TOYOTA STARLET, 1997 r., 30 tys. km, 1400 ccm. wtrysk: sH- 
nik, skrzynia biegów, stan b. dobry, udokumentowane pocho
dzenie. Legnica, tel. 0600/52-57-85 
TOYOTA YARIS: różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA YARIS: różne części. Wrocław, tel. 0502/5044-46 
TOYOTA YARIS, 2000 r. 5-drzwiowy: drzwi kompletne, waha
cze, zwrotnice, kolumny McPhersona, półosie, listwa kierowni
cza, stabilizator, lusterka. Smardzów, teł. 071/398-33-51,
314-38-54 '
TRABANT 601 : różne części z rozbiórki. Gierałcice, tel. 077/ 
439-83-65
TRABANT 601: kolektor, 2 opony zimowe, szyby, gaźnik, • 90 
zł lub zamienię na opony do Poloneza. Jelenia Góra, tel. 075/ 
641-65-34
TRABANT 601: wał korbowy nowy, stan dobry. Konary, tel. 065/ 
547-76-38
TRABANT 601 : elementy karoserii, reflektory, lampy, szyby, 
opony, pokrowce, fotele, gaźniki, nowe i używane. Wrocław, tel. 
0501/74-73-71
TRABANT 601 : silnik orygianlny, przebieg ok. 10.000 km,
wszystkie części. Złotoryja, tel. 076/878-5549
TRABANT 601 S, 1986 r.: różne części z demontażu. Młyńsko,
gm. Gryfów Śl., tel. 0601/57-22-41
TRABANT POLO, 1100 ccm : lampy tylne, chłodnica. Opole,
tel. 077/456-71-62
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm . różne części używane. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
UAZ : części. Kamienna Góra, tel. 075/744-32-80, 0602/
80-01-36
UAZ: różne części. Wrocław, teł. 071/362-14-10,0601/56-23-64 
VOLVO, 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa kompl., spraw
dzona. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66 
VOLVO : poprzeczka przedniego zawieszenia. Piskorzów 23, 
gm. Domaniów, woj. wrocławskie 
VOLVO, 1992 r., 2500 ccm, turbo D : silnik ze skrzynią biegów. 
Leszno, teł. 0603/77-52-88
VOLVO 200: części zamienne i eksploatacyjne, nowe i używa
ne, możliwość wysyłki. Oleśnica, tel. 071/314-3249, 0502/ 
27-50-17
VOLVO 240,2300 ccm, benzyna oraz 244: wszystkie części z 
rozbiórki, drzwi, maski, szyby, lampy, błotniki, zawieszenia, 
mosty, skrzynie biegów f inne. Udanin, tel. 0600/10-67-50 
VOLVO 240,1985 r.: różne części. Prusice, woj. wrocławskie, 
tel. 071/312-5341
VOLVO 240/260. pasek klinowy • 5 zl, uszczelniacz wału kor
bowego silnika • 15 zł, uszczelniacze tłoczków cylinderkow 
przednich - 20 zł, alternator • 70 zł, rozrusznik • 70 zł, całość - 

’ ’ 150 zł. Wrocław, tel. 0600/21-5841 
VOLVO 244,1979 r.: nadwozie, • 1.200 zl. Wałbrzych, tel. 074/
845-08-10,0604/62-70-89
VOLVO 244 KOMBI, 1985 r., 2400 ccm, diesel: chłodnica, roz
rusznik, wał napędowy, most, zawieszenie przednie i tylne, błot
niki przednie, maska, atrapa, zderzaki, lampy przednie, drzwi, 
McPhersony i inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31 -20 
VOLVO 300: części zamienne i eksploatacyjne, nowe i używa
ne, możliwość wysyłki. Oleśnica, tel. 071/314-3249, 0502/ 
27-50-17
VOLVO 340: różne części. Piotrowice, tel. 076/871-87-63 
VOLVO 340: nowe amortyzatory, lampy, zderzaki, oblachowa

nie, pasy napędowe, wały, poduszki pod silnik, łożyska, klocki, 
linki, szczęki hamulcowe i inne. Wrocław, tel. 0501/60-8440 
VOLVO 340 : części różne. Wrocław, tel. 0501/41-10-76 . 
VOLVO 340,1983 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, obudowa sprzę
gła, rozrusznik, chłodnica (na części), • 400 zł. Krzywina, tel. 
071/816-12-82
VOLVO 340,1986 r„ 1400 ccm, benzyna: skrzynia biegów (4) 
♦ most, pompa hamulcowa, serwo, resory, różne części.., gm. 
Przeworno, tel. 074/816-12-82
VOLVO 340,360: nowe amortyzatory, chłodnice (poj. 1400 ccm, 
1600 ccm, diesel oraz 2000 ccm), łożyska, linki, szczęki, cylin- 
derki hamulcowe, pasy i wały napędowe, lampy, zderzaki, ob
lachowanie i inne części. Wrocław, teł. 0501/6( 8̂440 
VOLVO 340, 360: części różne. Wrocław, tel. 071/365-55-33, 
0605/78-66-82
VOLVO 340, 360 : części różne. Wrocław, tel. 0604/59-96-67 
VOLVO 360: różne części. Piotrowice, tel. 076/871-87-63 
VOLVO 360 : gaźnik z kolektorem do silnika (2000 ccm), tylne 
siedzenia, atrapa, wentylator. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VOLVO 440 : drzwi, błotniki tylne, głowice, półosie, poduszki 
pow., alternator, komputery, liczniki, sprężyny, tarcze, rozrusz
nik, osłona silnika i inne. Oleśnica, tel. 071/314-32-49, 0502/ 
27-50-17
VOLVO 440,1983/93 r., 1800 ccm, benzyna: części z rozbiór
ki. Ziębice, tel. 074/819-08-87,0603/45-51-74 
VOLVO 440,460: maska, zderzaki, błotniki, lampy, drzwi, wy
posażenie wnętrza, skrzynia biegów, półosie, osprzęt silnika, 
klapa tylna, zawieszenie i inne. Wrocław, teł. 0602/62-61-53 
VOLVO 440,460 : nowe amortyzatory, elementy zawieszenia, 
lampy, zderzaki, klocki, linki, ęylinderki, szczęki, pompy hamul
cowe, oblachowanie, piasty, elementy wnętrza, inne. Wrocław, 
tel. 0501/60-8440
VOLVO 440,460,1988/93 r.: lampy, błotniki, pokrywa silnika, 
zderzaki, drzwi, części mechaniczne,-skrzynia biegów do silni
ka 1.7i oraz inne części. Bolesławiec, tel. 0607/69-90-83 po 
godz. 16
VOLVO 460, 480 : drzwi, błotniki tylne, głowice, półosie, po
duszki pow., alternator, komputery, liczniki, sprężyny, tarcze, 
rozrusznik, osłona silnika i inne. Oleśnica, tel. 071/314-3249, 
0502/27-50-17
VOLVO 66 DL, 1100 ccm, benzyna odpowiednik Dafa 55, 66: 
silnik, gwarancja, • 290 zł. Wrocław, teł. 0607/63-23-05 
VOLVO 700: części zamienne i eksploatacyjne, nowe i używa
ne, możliwość wysyłki. Oleśnica, tel. 071/314-3249, 0502/ 
27-50-17
VOLVO 740 : zderzak przedni z halogenami, maska, błotniki, 
szyby. Wrocław, tel. 0605/43-42-50 
VOLVO 740: części różne. Wrocław, tel. 071/348-10-44 
VOLVO 740,1988 r., 2300 ccm, benzyna: różne części. Opole, 
tel. 0503/50-1742
VOLVO 740 KOMBI. 1991 r.. 2300 ccm, DOHC: silnik, zbiornik 
paliwa, komputery, pompa ABS i klimatyzacji, zderzak tylny, 
mechanizm wycieraczek, pedały, kolumny McPhersona, szczęki, 
sterowniki klimatyzacji, zaciski, wał, nadkola, serwo, pompa 
centralnego zamka, inne. Wrocław, tel. 349-50-22 
VOLV0740,760: nagrzewnica, kokpit z kierów., uszczelki drzwi, 
przewody ham., podszybie i inne. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
VOLVO 760, 2400 ccm, turbo D : części silnika, skrzynia bie
gów, klapa do kombi. Jedlina Zdrój, tel. 0606/36-01 -64. woj. 
wałbrzyskie
VOLVO 760 : poduszki SRS pow. kierowcy i pasażera - 2.300 
zł. Wrocław, tel. 0501/5648-57
VOLVO 760, 940, turbo D : turbosprężarka - 900 zł, lusterko
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prawe el. reg. -100 zł, stacyjka z kluczykiem • 100 zf, podgrze
wacz świec żarowych do 740,760 -100 zl, tarcze sprzęgła - 60 
zł. Jawor, tel. 076/870-60-13
VOLVO 850: części zamienne i eksploatacyjne, nowe i używa
ne, możliwość wysyłki. Oleśnica, tel. 071/314-3249, 0502/ 
27-50-17
VOLVO 850 : szyba przednia. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
VOLVO 850: ćwiartki, drzwi, zawieszenia, zderzak tylny, klapa 
tylna, listwy na próg. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
VOLVO 850 GLT, 1993 r.: silnik 2500 ccm, automatic, benzy
nowy. Głogów, tel. 076/832-11-22 
VOLVO 900: części zamienne i eksploatacyjne, nowe i używa
ne, możliwość wysyłki. Oleśnica, tel. 071/314-3249, 0502/ 

•27-50-17
VOLVO F12 : tłumik nowy, poduszka siedzenia kier., wałek 
sprzęgła. Góra, tel. 065/543-35-81 
VOLVO S40,1998 r„ 1.9, 2.5 TDI: skrzynia biegów, pokrywa 
silnika, chłodnica, wentylator. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
VOLVO S80: maska, atrapa, zderzak, błotniki, konsola, podusz
ka pow. Wrocław, tel. 0602/62-61 -53 
VOLVO V40: blenda tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
O  VOLVO V40,1997/01 r . : drzwi tylne, listwa pro

gowa, ćwiartka prawa, silnik, wnętrze skórzane 
kpi., zawieszenie tylne i przednie, „wózek” pod 
silnik, plastiki, osłona pod silnik, koła z  opona- 
mi. Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87024561

VOLVO V40,1999 r., 1800 ccm, 16V: ukl. kierowniczy, zawie
szenie tylne, półosie, silnik, ABS, ukł. kierowniczy, filtry, plastiki 
do wnętrze i inne - od 50 zl., tel. 0605/13-32-44 
VOLVO V40, S40: zderzaki, błotniki, maska, atrapa, refl., klapa 
tylna, drzwi, konsola, poduszka kierów., roleta bagażnika, kla
pa tylna. Wrocław, tel. 0605/4342-50 
VOLVO V40, S40, V70, 850 : oblachowanie, oświetlenie, za
wieszenie przednie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
VOLVO V40, V70,740,850: el. zawieszenia, silnik i inne. Trzeb
nica, tel. 0606/40-03-11
VOLVO V70: części zamienne i eksploatacyjne, nowe i używa
ne, możliwość wysyłki. Oleśnica, tel. 071/314-3249, 0502/
27-50-17
VOLVO OTO, 1998 r„ 1.9, 2.5 TDI: skrzynia biegów, pokrywa 
silnika, chłodnica, wentylator. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
VOLVO OTO, 2000 r.: drzwi, maski, zderzaki, zawieszenia, po
duszki pow., błotniki, felgi aluminiowe, inne. Wrocław, teł. 0606/ 
62-65-10
VOLVO OTO, S70: zderzaki, błotniki, maska, atrapa, lampy, pas 
przedni, klapa tylna, szyby, hamulce, konsola, listwy progowe, 
błotniki tylne. Wrocław, tel. 0605/4342-50 
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, 93 r. Corrado oraz 
inne części z demontażu. Bolesławiec, tel. 0604/69-5847 
VW, 1800 ccm, benzyna : instalacja gazowa z silnikiem kpł, •
1.100 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/3884 2 42 
VW, 1900 ccm, diesel: silniki, głowice, pompa wtryskowa, sprzę
gła, rozruszniki, alternatory,skrzynia biegów, półosie, kolekto
ry, pompy wody i hamulcowe, wały, tłoki, korbowody, chłodnice, 
węże, zbiorniczki, klamki, zamki, linki, nagrzewnice, chłodnice,

wentylatory i inne. Legnica, tel. 076/85246-02,0602/30-32-49 
, g o d ^ k * 0** .̂ "• f  .

VW,'1900 ccm, diesel: turbosprężarki i inne. Łegnieartel. 076/ 
85246-02,0602/30-3249 do godz. 23 
VW: silnik z dokumentacją zamienię na instalaqę gazową lub 
silnik diesel, Aro, Mercedes. Leszno, tel. 065/538-7240 
VW, 1600 ccm, diesel ;&jlnik. Osiecznica, tel. 075/731-23-76 
VW: chłodnica do klimatyzacji typu AW4, Wałbrzych, teł. 074/ 
84148-38 '
VW, 1800 ccm, benzyna: sHnik, gaźnik, inst. gazowa poj. 701.
Wierzbowa, tel. 076/817-30-38 po godz. 16
VW, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, oświetlenie,
zawieszenie, oblachowanie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11
VW, 1600 ccm, diesel: głowica, - 500 zł. Wrocław, tel. 0602/
17-27-14
VW, 1900 ccm, diesel: silnik. Wrocław, tel. 071/322-68-21 
VW, 1600 ccm, turbo D : pompa wtryskowa, gwarancja.' Wro- 
cław, teł. 0503/99-07-05
VW, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik. Bytom Odrzański, tel. 
068/38848-01
VW BORA, 1997/01 r.: lusterka boczne, kpi., regulowane ręcz
nie lub podgrzewane, elektr. sterowane, srebrne. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk: podłuźnice, ćwiartki tyl
ne, drzwi, klapa, fotele, lampy, tapicerki, wzmocnienie, zawie
szenie, ukł. wydechowy, ABS, ukł. kierowniczy, szyby, zegary, 
skrzynia biegów, osprzęt silnika, silnik, plastiki, zbiorniczki, 
nagrzewnica, serwo, półosie, obudowa chłodnicy i inne. Legni
ca, 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, 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 SEDAN, 2000 r., 1900 ccm, TDi: różne części m.in. 
drzwi, konsole, silniki, maski, reflektory ksenonowe, poduszki 
pow., zawieszenia. Wrocław, tel. 0605/36-5343 
VW BOXER, 1900 ccm, benzyna, boxer: silnik 85 KM wraz z 
osprzętem (alternator, rozrusznik, skrzynia biegów, rura wyde
chowa, gaźnik), • 4.000 zl. Wrocław, tel. 0501/4345-56 
VW BUS : fotele z pasami, 4 szt. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66 
VW BUS, 1981 r., 2400 ccm, diesel: silnik i inne części. Lubań 
śląski, tel. 0602/11-36-16
VW CADDY : pokrycie przestrzeni ładunkowej (kompletne), 
oprócz podłogi. + plastiki • 300 zł. Wrocław, tel. 0603/84-77-55 
VW CADDY, 1999 r., 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, półoś- 
ki, zawieszenia, lusterka, drzwi, dach, błotniki tylne, siedzenia i 
inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
O  VW CARAVELLE, MUTUVAN, 1997/00 r., 2500 

ccm, T D i: klapy, drzwi, szyby, poduszki, konso
le, podłuźnice, silnik kpi., w całości lub na czę
ści, klimatyzacja kpi., felgi aluminiowe i stalowe, 
skrzynia biegów, ABS, komputery, lampy, maski, 
błotniki, zderzaki i wiele innych do nowego mo
delu. Lubin, tel. 0601/3441-73 84016761

VW CORRADO G-60,120 tys. km: skrzynia biegów, uszkodzo
ny V bieg, - 400 zł. Pilawa Górna, tel. 074/837-2442 
VW CORRADO, 1990 r., 1800 ccm, G-60: drzwi, dach, podłuż- 
nica, lusterko, klapa, osprzęt silnika, zawieszenie, szyby, zbior
niczki, nagrzewnica, plastiki. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW CORRADO. 1991 r., 1800 ccm, benzyna: klapa tylna, pół
ka tylna, dojazdówka, spoiler tylny, silnik wycieraczek tylnych, 
ramię wycieraczki tylnej, zamek tylny, nakładka na grill (Kamei), 
boczki półki tylnej i inne. Wrocław, tel. 071/337-19-17, 06051
66-11-92
VW CORRADO G-60, 1991 r., 1800 ccm, benzyna : turbina, 
maska przednia, lampa przednia lewa, alternator, drzwi, prze
wody do turbosprężarki, klamka przednia prawa i inne. Lubin, 
tel. 0601/42-28-54 

• VW CORRADO, 1991/95 r., 1800 ccm, turbo : silnik w całości 
lub na części, skrzynia biegów, zawieszenia, układ kierowni
czy, od 100 zl. Kłoda, tel. 065/54446-25,0601/05-81-98 
VW DERBY, 1977/81 r.: różne części z demontażu. Młyńsko, 
gm. Gryfów Śl., lei. 0601/57-22-41 
VW DERBY, POLO, 900 ccm: silnik, skrzynia biegów (4), alter
nator, rozrusznik. Nowa Ruda, tel. 0608/61-36-27 
VW DERBY, POLO, GOLF I : głowica silnika 1100 ccm, dach, 
zegary (diody). Bielawa, tel. 074/833-1540,0606/66-92-29 
VW GARBUS, 1300 ccm: silnik, dodatkowo tłoki i cylindry/stan 
b. dobry • 950 zł, silnik 1.2, mały przebieg, stan idealny -1.500
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zł, skrzynia biegów z półosiami - 350 zł, zawieszenia, szyby, 
rozrusznik, felgi i inne. Świdnica, tel. 074/640-66-88, 0607/
35-30-69
VW GARBUS 1200/1300/1303 ccm: części blacharskie, mecha
niczne, wszystkie części z demontażu. Wałbrzych, tel. 074/
842-28-58,0602/35-61-24
VW GARBUS: różne części. Wrocław, tel. 0606/31-18-02 
VW GOLF III: drzwi prawe z szybą, błotnik prawy tylny do wer
sji 3-drzwiowej, zawieszenie tylne, szyba prawa tylną, kołpaki 
na koła 15". Bielawa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16 
VW GOLF III GT: podkładki dystansowe aluminiowe ze śruba
mi (grubość 25 mm), pompa centralnego zamka, szyba lewych 
drzwi (nowa, 3-drzwiowy). Bojanowo, tel. 065/545-66-98,0607/
42-33-52
VW GOLF II; III: zderzaki, drzwi, błotniki, zawieszenie, skrzy
nia biegów, ćwiartki, listwy dachowe, szyby i inne. Bolesławiec, 
tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
VW GOLF II, 72 tys. km, 1300 ccm, benzyna : silnik. Bolesła
wiec, tel. 0607/69-90-86
VW GOLF GT III, 2000 ccm : części silnika. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
VW GOLF, 1500 ccm, diesel: części z demontażu, wał korbo
wy, tłoki i inne" -150 zł. Czarny Bór, tel. 074/845-07-01 po 
godz. 16
VW GOLF I, benzyna : rozrusznik. Dzierżoniów, tel. 074/ 
837-01-38
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: amortyzatory, klapa tylna, fotele, 
pasy, zderzak, deska rodzielcza, tapicerka i inne. Głuszyca, tel. 
0606/95-10-15
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: sUhik, skrżynia biegów (5), za
wieszenie, tapicerka, atrapa, itp, • 1.000 zł. Góra, tel. 065/
544-15-85,0603/06-29-22
VW GOLF IV : wahacze, zwrotnica, przednia maska, drzwi, - 
100 zł. Góra, tel. 065/544-15-85,0603/06-29-22 
VW GOLF 1,1100 ccm, benzyna: silnik, kompletny ♦ skrzynia 
biegów, z kpi. dokumentacją • 700 zł. Kaczorów, tel. 075/ 
74143-27 po godz. 19,0608/7147-64 .
VW GOLF I : pas tylny dolny, listwy boczne, • 100 zł. Kłodzko, 
ul. Okrzei 26/II/20, po godz. 16
VW GOLF II 3-drzwiowy: błotniki tylne, dach, oś tylna, podluź- 
nice i inne. Kowary, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/12-68-37 
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: silnik kpi., z dokumentacją - 900 
zl. Krzywiń, teł. 065/517-81-54
VW GOLF III: dach do modelu 5-drzwiowego. Leszno, tel. 0602/
18-36-93
VW GOLF: różne części. Leszno, tel. 0603/57-31-99 
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, 1.9TDi, 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 
wnętrza, komputery, koła 14’  i 15", skrzynie biegów, osprzęt 
silników. Lubin, tel. 0603/70-02-17 
VW GOLF II, 1300 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5), - 750 zl. 
Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 58 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 1.06.2001



C ZĘŚC I U ŻYW AN E  
DO A U T  TER EN O W Y C H SPRZĘGŁA

0 0  WSZYSTKICH TYPÓW SAMOCHODÓW 
ZACHODNICH I JAPOŃSKICH JkA 

OPO10046 ' niskie ceny #  
OPEL-KRUK W rocław  u l. Lltom ska 25 
tel. 071/355*82.18,0602 66 9S 41, fax 071/373-52-34

TEL. 061/813-07-03,0-605 300 300,0-608 300 300

VW GOLF III 5-drzwiowy: ćwiartka tylna, - 250 zl. Międzyrzecz, 
tel. 095/741-76-56 po godz. 17
VW GOLF, diesel: silnik. Nowogrodziec, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0502/20-66-10
VW GOLF II CABRIO : szyba przednia. Oleśnica, tel. 0601/
72-56-81
VW GOLF IV: kpi. tylna oś, - 500 zl. Oleśnica, tel. 0603/92-75-76- 
VW GOLF: poduszki pow. (kierowcy, boczne, pasażera), sen
sory pasy pirotechniczne, zaśiepki, taśmy, możliwość monta
żu. Oleśnica, tel. 0602/15-35-30 
VW GOLF III, 1800 ccm, benzyna: silnik, • 1.200 zl. Oława, tel. 
071/313-92-38
VW GOLF III: półka tylna, lampy tylne, lusterka, filtr pow., pół
osie, roleta bagażnika KOMBI, amortyzatory przednie. Oława, 
tel. 071/303-89-80
VW GOLF III: lusterk lewe, reg. ręcznie. Oława, tel. 0604/
85-40-04
VW GOLF IV: zderzak tylny, Golf III: nakładki na zderzak tylny 
i przedni. Oława, tel. 071/303-25-27,0604/93-92-11 
VW GOLF: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Prusi
ce. tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
VW GOLF III: .wózki*, wahacze, półosie, zwrotnice, kolumny 
McPhersona, listwa kierownicza, stabilizatory. Smardzów, teł. 
071/398-33-51,314-38-54
VW GOLF IV : klapa tylna z szybą. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51,314-38-54
VW GOLF: szyba tylna ogrzewana, ścięgny, tel. 075/761-92*95 
VW GOLF I11300 i 1600 ccm, 3 oraz 4-drzwiowy: silnik (1300 
ccm) - 350 zl, gażnik (1300 ccm) • 150 zl, skrzynia biegów (4) 
do 1600 ccm - 200 zł, drzwi, maski -100 zł, nadwozie do mode
lu 4-drzwiowego - 700 zł, dach do modelu 3-drzwiowego z otwo
rem na szyberdach -150 zł, błotniki i inne części z demontażu. 
Świdnica, teł. 074/852-18-28,0605/46-25-03 
VW GOLF II: szyberdach z żaluzjami, duży; -100 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-17-53,0607/42-81-09 
VW GOLF III: lampy, zawieszenie przednie, lusterka, felgi sta
lowe, obudowa filtra turbo D. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58, 
0602/35-61-24
VW GOLF II, III: pompy paliwa, elektr. Wałbrzych, tel. 074/
845-32-80,0608/83-17-13
VW GOLF II: rozrusznik, alternator, aparat zapłonu 1.3, 1.6. 
Wałbrzych, tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13 
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: głowica - 400 zł, wtryski. Wał
brzych. tel. 0603/53-31-20
VW GOLF, 1.6/1.8 : silniki, skrzynie biegów, gażniki, aparaty 
zapłonowe, alternator, półosie, wahacze, przekł. kierownicy, 
komputer BOSCH 0280 000701,0280 000711. Wafcrzych, tel. 
0603/53-31-20
VW GOLF: silnik 1.3,1.6,1.8 cm3, skrzynię biegów, zawiesze
nie, inne. Wilkowice, tel. 065/534-11-53 
VW GOLF I: drzwi, błotniki, maska, zbiornik, przednie wzmoc
nienie, dach, fotele, tapicerka, zawiesz. i inne. Wrocław, tel. 
0603/21-24-72
VW GOLF II, 89 tys. km. 1800 ccm, 16V : silnik z dokum., na 
gwarancji. Wrocław, teł. 071/322-34-23,0601/73-26-06 
VW GOLF II, 1800 ccm, 16V: silnik i inne części. Wrocław, tel. 
071/359-56-04,0501/85-33-26
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: błotniki przednie, maska, drzwi 
lewe do modelu 2-drzwiowego, silnik, skrzynia biegów (4), kla
pa tylna, licznik, konsola, wzmocnienie przednie, lampy, pół
osie. chłodnica, zwrotnice i inne. Wrocław, tel. 071/354-36-81, 
0604/36-89-38
VW GOLF I, II: szyba tylna, reflektor, lampy tylne. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
VW GOLF II: McPherson, rozrusznik, wzmocnienie zderzaka 
przedniego, listewka pod lampy, listewka na lampy. Wrocław, 
tel. 0601/73-20-98
VW GOLF Iłl: linka sprzęgła (z samoregulacją). Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
VW GOLF II: wszystkie części z demontażu. Wrocław, teł. 0601/
71-69-78
VW GOLF 1.4,1.6,1.8, 2.0,1.9 O, TD: pompa wspomagania, 
głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, części silnika, skrzy
nia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW GOLF III : klapa tylna, silniczek wycieraczek przednich, 
wahacz prawy (VR6), komplet listew ozdobnych, lusterka el. 
Wrocław, teł. 0607/18-05-13
VW GOLF III: tylna oś z ABS, tylne błotniki, lewa i prawa tylna 
podłużnica z nadkolami, trójkątna szybka prawych tylnych drzwi 
i inne drobne części do wersji 5-drzwiowej. Ząbkowice śląskie, 
teł. 074/815-47-42
VW GOLF Iłl GTI: wykładzina bagażnika (boczna), spoiler na 
tylną klapę ze światłem .stop", plastikowa listwa na tylną klapę, 
kratka maskująca, głośniki przednich drzwi, zamek schowka z 
klamką. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-47-42 
VW GOLF III: błotnik prawy przedni, reflektor lewy podwójny, 
kierownica skórzana (wersja z poduszką pow.), cewka 6-biego- 
wa (VR6), sprężarka klimatyzacji (VR6) oraz inne części silni
ka. Zielona Góra, tel. 0607/20-07-07 
VW GOLF. 1800 ccm, benzyna: silnik, • 1.700 zł, skrzynia bie
gów, - 400 zł. Żelazków, teł. 062/769-12-1.7 
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm wszystkie części z demontażu: 
drzwi, maski, silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, lampy, do
kumentacja. Sobótka Zach., teł. 0604/12-53-23 
VW GOLF, 1980 r., 1100 ccm, benzyna: silnik, skrzynia biegów
(4), osprzęt, inne. Bielawa, tel. 0607/44-88-17 
VW GOLF 1,1980 r.. 1300 ccm, benzyna: drzwi, silnik komplet
ny, skrzynia biegów, komplet siedzeń, zawieszenie tylne, 
McPhersony. Kobierzyce, teł. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
VW GOLF, 1981 r., 1200 ccm: felgi -15 zł/szt..opony zimowe - 
60 zł/szt., szyba tylna ogrzewana -180 zł, skrzynia biegów (4) - 
400 zł, skrzynia biegów (5) - 500 zł, progi (wersja 3-drzwiowa) •
100 zl, pompa wtryskowa • 170 zł. atrapa przednia • 20 zł, klam
ki. stacyjka • 100 zł. Kamieniec, gm. Starczów, tel. 074/817-42-25 
po godz. 19
VW GOLF 1,1981 r., 180 tys. km, 1600 ccm, GTI: silnik kpi., 
uszk. panewka korbowodowa lub zamienię na nagłośnienie 
samochodowe albo inne propozy. Oleśnica, tel. 0501/84-60-87 
VWGOLFI, 1982 r., 1600 ccm: amortyzatory tylne, czerwone z 
żółtymi sprężynami. Strzelin, teł. 0605/92-76-48 
VW GOLF 1,1983 r.: chłodnica, półoś, układ hamulcowy, licz
nik, układ kierowniczy, linki, inne. Chojnów, tel. 076/817-26-87, 
0600/64-01-22
VW GOLF I, 1983 r. : różne części. Osiecznica, tel. 075/ 
731-23-76
VW GOLF 1,1983 r., 1600 ccm, diesel: drzwi, maska, zderzaki, 
chłodnica, rozrusznik, kola, wahacz przedni lewy, silnik, skrzy
nia biegów, przeguby, lampy, nowe wtryskiwacze, pompa wtry
skowa, - 580 zł. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-80-01 
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm, diesel: silnik, pompa wtryskowa,
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nowe wtryskiwacze, amortyzatory, ukl. wydechowy, drzwi, roz
rusznik, chłodnica i inne, - 800 zl. Świebodzice, tel. 074/
843-80-01,0601/07-54-00
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, diesel,: przednia szyba, wnę
trze, tapicerka, konsola, dywany. Krzyków, tel. 071/318-48-38, 
0602/48-48-04
VW GOLF II. 1985 r.: różne części. Legnica, tel. 0601/55-24-52 
VW GOLF, 1986 r.. 1600 ccm, benzyna : silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, drzwi i inne. Kępno, woj. kaliskie, tel. 0605/
22-04-76
VW GOLF, 1986 r.: silnik 1600 ccm, stan dobry, chłodnica, pół
osie, części zawieszenia przedniego i tylnego, drzwi, szyby, 
pokrywa silnika i bagażnika, zderzaki, wyposażenie wnętrza, 
skrzynia biegów, lampy, ćwiartki przednie, błotniki tylne. Wro
cław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
VW GOLF II, 1987 r.: drzwi,' lampy tylne, zderzak przedni (wą
ski), belka przednia, pompka centralnego zamka. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, 1.800 : drzwi, klapa, oś tylna, 
amortyzatory, rozrusznik, alternator, wahacze, kołyska, zderzak, 
stacyjka, kierownica, błotniki, licznik, przełączniki. Dzierżoniów, 
tel. 0503/09-95-45 <
VW GOLF, 1987 r., 1800 ccm : części silnika, drzwi, skrzynia 
biegów, automatic, chłodnica, teleskopy, rozrusznik. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-45-07
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm: silnik, przód nadwozia i inne z 
demontażu. Jelenia Góra, tel. 075/755-90-47,0608/79-71-92 
VW GOLF II, 1987 r.: belka przednia, zderzaki szerokie, pom
pa hamulcowa, serwo. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/
48-86-73
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, turbo D : elementy blacharki, 
szyby, lampy, zawieszenie przednie, oś tylna, blok silnika, wał, 
tłoki, głowica, pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzy
nia biegów, półosie, felgi, zbiornik paliwa, chłodnica, układ kie
rowniczy i wydechowy, akumulator, klamki, zamki, instalacja 
elektryczna, zderzaki, hak. Legnica, tel. 076/852-46-02,0602/
30-32-49 do godz. 23
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm 5-drzwiowy: części używane, 
wszystkie, z dowozem. Oleśnica, tel. 0601/17-46-48 
VW GOLF II, 1987 r. : drzwi, maska, błotniki, szyby, półosie, 
wahacze, wózek pod silnik, McPhersony, nagrzewnica, ukł. kie
rowniczy, kolumna kierownicy, wzmocnienie przednie, lampy, 
klamki, plastiki. Złotoryja, teł. 076/878-64-36 
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, turbo D : skrzynia biegów /5/. 
stan b. dobry, - 600 zl. Jelenia Góra, tel. 0602/29-62-08 
VW GOLF, 1988 r.: silniki 1.3,1.6,1.8, oclone, zawieszenia, 
lampy, el. blacharki, i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31 
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm: silnik, drzwi, klapa bagażnika, 
tylna półka, tylne lampy, zderzak, chłodnica, listwa dachowa, 
szyby boczne, głowica i inne. Wrocław, tel. 071/311-54-53,06051
25-41-67
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VW GOLF III GTI, 1995 r., 2000 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia 
biegów, półosie, zawieszenie przednie i tylne. ABS, komputer, 
fotele sportowe, el. sterowanie szyb, ukł. kierowniczy ze wspo
maganiem, serwo, katalizator, zderzak tylny, lampy tylne, pod- 
sufitka, zamek centralny. Opole, tel. 0608/07-95-82 
VW GOLF, 1995 r. : zderzak, atrapa. Radwanice, tel. 071/
311-76-55
VW GOLF, 1996 r., 1900 ccm, diesel: elementy blacharskie, 
zawieszenia, szyby i inne części. 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
VWGOLF III, 1996 r.: różne części. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
VW GOLF III, 1996 r.. 1900 ccm, TDi: dach do modelu 4-drzwio- 
wego, b. dobrze ucięte słupki poniżej podszybia, bez podsufit- 
ki, - 450 zł. Wrocław, tel, 071/328-80-37 
VW GOLF KOMBI, 1997 r.: drzwi z szybami, maska, błotniki, 
lampy, zderzaki, szyby, climatronic, konsola z poduszkami, za
wieszenia, silniki 1.6 i 1.81 GTi, dachy, klapy, podłużnice, skrzy
nie biegów, tylna belka z ABS, lusterka, .maglownica’  i inne. 
Rudna k. Lubina, tel. 0607/04-26-69 
VW GOLF III, KOMBI, 1997 r., 1600 ccm : silnik, zawieszenie 
przednie, deska rozdz., ukł. wydechowy, klamki, katalizator, 
poduszki silnika i inne. Wrocław, tel. 0601/57-77-47 
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.: reflektory • 70 zł/szt. Kłodzko, tel. 074/ 
868-75-94
VW GOLF KOMBI, 1998 r.: drzwi z szybami, błotniki, maski, 
lampy, zderzaki, szyby, climatronic, 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
O  VW GOLF IV, 1998/00 r. 1400,1600,1900 TDi, 3 -1

5-drzwiowy, kombi: zderzaki, maska, błotniki 
przednie i tylne, osprzęty silnika, skrzynie bie
gów, zawieszenia, drzwi, klapa, o i, dach, podłuż
nice, półosie, głowice, skórzana jasna tapicerka 
i materiałowa, poduszki pow., sensory , ABS, 
serwo, kolektory i wiele innych. Prochowice, tel. 
0606/64-09-98 84016151

VWGOLFIV. 1999 r„ 1900 ccm. TDi 110 KM. 3-drzwiowy: drzwi, 
klapa tylna, chłodnice, klimatyzacja, oś tylna, kolumny McPher-
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VW GOLF, 1988 r„ 1600 ccm, diesel: silnik, -1.700 zł. Żelaz
ków. tel. 062/769-12-17
VW GOLF II. 1989 r., 130 tys. km, 1300 ccm, wtrysk : silnik, 
stan b. dobry, oclony, sprowadzony z Niemiec, • 850 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0502/15-74-67
VW GOLF II, 1989 r., 85 tys. km, 1300 ccm : skrzynia biegów 
(5). rozrusznik, alternator, wtrysk kpi. z kolektorem. Strzelin, tel. 
0605/92-76-48
VW GOLF II, 1990 r., 1300 ccm, 1600 ccm, 1600 TD,: silnik, 
skrzynia biegów, części karoserii, części mechaniczne i inne. 
Jełenia.Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, 16V: głowica. Świebo
dzin, tel. 0605/92-96-50
VW GOLF II. 1990 r.. 1800 ccm: szyby, tylne lewe drzwi, sprzę
gło, nagrzewnica, deska rozdzielcza, alternator, amortyzatory, 
przeguby, szyberdach, prawe nadkole, wózek, lampy, chłodni
ca, półki, pompa wody, kierownica. Wrocław, tel. 339-11-35 
VW GOLF II, 1990 r.: silnik (1.8 E), skrzynie biegów (5) i (4). 
skrzynia biegów-̂ 4) do 1300 ccm, gażnik, chłodnica, pompa 
paliwa, filtry powietrza, aparat zapłonu, alternator, rozrusznik, 
półosie, kolumny McPhersona, zwrotnica, przekł. kierownicy, 
wahacz, belka tylna , maska, błotniki przednie i tylne, drzwi, 
klapa i inne. Wrocław, tel. 071/357-50-70 
VW GOLF, 1991 r., 1800 ccm, SYNCRO: skrzynia biegów uszko
dzona, półoś prawa lub zamienię na skrzynię biegów (5). Grod
ków. tel. 0604/22-81-90
VW GOLF II, 1991 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, DOHC: 
silnik, różne części. Żary, tel. 0606/34-99-77 
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm : różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
VW GOLF III, 1993 r.: drzwi tylne prawe, zderzak tylny, uszczelki 
drzwiowe, linka sprzęgła, zamki eł., silnik wycieraczek. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
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., 1900 ccm, TDI: silnik, wał, głowica, turbi
na, pompa wtryskowa, oś tylna, zderzak tylny, sprzęgło kom
pletne, konsola, teleskopy tylne, pasy, części plastikowe, inne 
z rozbiórki. Strzelin, tel. 0605/65-06-71 
VW GOLF III, 1994 r., 1800 ccm, benzyna: zamek klapy tylnej, 
zderzak tylny, belka pod chłodnicę, rozrusznik, szyba prawa 
tylna (model 3d), plastiki wnętrza, kombi: drzwi prawe tylne kpi., 
lampy tylne (ciemne), kolumny tylne, lampa tylna prawa czer
wona,'osłona boczna bagażnika. Wrocław, tel. 071/337-19-17, 
0605/66-11-92
VW GOLF III, 1994 r., 1.6, 1.8, 1.9 D 3- i 4-drzwiowy: szyby, 
drzwi, podnośniki el., boczki drzwiowe, komputery, skrzynie bie
gów, wahacze, półosie, .sanki”, belki, ABS, zawieszenia, koła, 
konsola, zamki, elem. plastikowe, tylne błotniki, prawa podłuż
nica i inne. Lubin, tel. 0605/28-93-07 
VW GOLF III. 1994 r.: wzmocnienie przednie, plastikowe, zde
rzak tylny, niebieski. Oleśnica, tel. 0601/17-46-48 
VW GOLF III, 19941., 1800 ccm, benzyna : drzwi, maski, za
wieszenia, silnik/skrzynia biegów, stan idealny, relingi dacho
we (wersja kombi) i inne części. Wrocław, tel. 071/315-10-19
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sona, ława, skrzynia biegów, błotniki, lampy, grill, konsola, po
duszki pow., intercooler, ukł. wydechowy oraz ukł. kierowniczy. 
Legnica, teł. 0605/78-53-53
VW GOLF IV. 1999 r., 1900 ccm, SDi: komputer silnika, osprzęt 
silnika, ława, wahacze, ukł. kierowniczy, felgi aluminiowe 14*. 
ćwiartka prawa, klamki, plastiki, zderzak tylny, lampy, drzwi tyl
ne prawe, piasty, zaciski, tarcze, zamki i inne. Lubin, tel. 0601/
18-90-99
VW GOLF, 2000 r.: klimatyzacja Klimatronik i manualne, kom
pletne z demontażu, możliwy montaż. Nowogrodziec, tel. 0502/
33-76-86,0608/72-14-92
VW GOLF IV, 2000 r.. TDi: półoś. krótka z przegubami, nowa. 
Strzelin, tel. 0605/92-76-48
VW GOLF IV, 2000 r., 1900 ccm, TDi: drzwi, silnik, skrzynia 
biegów, plastiki wnętrza, poduszki pow., konsola, zawieszenia i 
inne części. Wrocław, tel. 0605/36-53-43 
VW GOLF GTI II, 16V: silnik i inne części. Wrocław, tel. 071/ 
372-87-60
VW GOLF III, PASSAT, 1992-96 r .: zawieszenia, części bla
charskie. tapicerki kompletne, panele, części mechaniczne. 
Szprotawa, tel. 0605/06-28-47
VW GOLF III, PASSAT, 1999 r.: zderzaki przednie. Opole, tel. 
0600/51-76-78
VW GOLF, JETTA, 1982 r„ 1600 ccm, benzyna : silnik i inne 
części. Bolesławiec, tel. 0602/71-23-81 
VW GOLF, PASSAT : skrzynia 5-biegowa. Kalisz, tel. 062/
761-73-99.0607/71-84-01
VW GOLF, PASSAT: blok silnika 1.9TD z tłokami i turbiną. Ko
sowo, gm. Leszno, tel. 0501/72-18-07 
VW GOLF, PASSAT, 1982/85 r., 100 tys. km: silnik, bez doku
mentacji, - 800 zl. Wrocław, tel. 071/336-71-42 
VW GOLF, POLO, 1994 r., 82 tys. km, 1400 ccm~ silnik kom
pletny, w całości lub na części, skrzynia biegów, komputer silni
ka, półosie, piasty z tarczami. Kosowo, gm. Leszno, tel. 0501/
72-18-07
VW JETTA, 1800 ccm, benzyna, wtrysk: silnik + kpi. dokumen
tacja, skrzynia biegów (5), pompa paliwa z filtrem. Głuszyca, 
tel. 0606/95-10-15
VW JETTA: kompletna pluszów tapicerka, fotele, plastiki, kon
sola, dywan jasnobeżowy nakrapiany • 850 zł, nagrzewnica ter- 
motronic z instalacją i czujnikiem - 420 zl. Lubin, tel. 0604/
12-29-97
VW JETTA, 1.6/1.8 : silniki, skrzynie biegów, gażniki, aparaty 
zapłonowe, alternator, półosie, wahacze, przekł. kierownicy, 
komputer BOSCH 0280 000701,0280 000711. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
VW JETTA, 1982 r. : reflekotry przednie (prostokątne). Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
VW JETTA II, 1985 r., 1600 ccm, benzyna 4-drzwiowy: część 
tylna nadwozia z dachem, drzwi przednie prawe - 80 zł, drzwi 
tylne - 60 zł/szt., reflektor prawy - 70 zł, lampy tylne • 40 zl/szt., 
zderzak tylny - 40 zł, szyba tylna - 50 zł, zbiornik paliwa, prze-
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kładnia kierownicza, lusterka, tłumiki. Byczyna, teł. 077/.* 
413-44-57 •••■ «•
VW JETTA, 1986 r., 1600 ccm, turbo D : silnik, skrzynia biegów
(5), lampy, drzwi, 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/
13-16-60
VW JETTA, 1989 r. 2-drzwiowy: podłoga bagażnika, nadkola 
tylne zewnętrzne, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/364-47-87,0502/ 
53-17-39
\fW JETTA, GOLF, 1985 r.: uszkodzona głowica hydrauliczna • 
50 zł, przednie lewe drzwi, • 50 zl. Bolesławiec, tel. 0504/
94-77-50
VW LT BUS, benzyna, diesel: różne części z demontażu, ele
menty blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłodnice, ele
menty wnętrza oraz inne. Lwówek śląski, tel. 0608/37-17-08 
VW LT. 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa kompl., sprawdzo
na. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66 
VWLT: głowica, rozrusznik, zawieszenia, inne. Opole, tel. 0600/
64-66-14
VW LT nowy model: lampa przednia lewa. Wrocław, tel. 0601/
95-16-78
VW LT, 1983 r., 2400 ccm, diesel: różne części silnika. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
VW LT, 1998 r.: wał pędny, długi. Wrocław, Iel. 0602/68-90-83 
VW LT, 1999 r.: błotnik prawy przedni, pas przedni. Wrocław, 
tel. 0600/16-82-28
VW LT, 2000 r. : przepływomierz powietrza * obudowa filtra. 
Przytęk, gm. Bardo, tel. 074/817-00-93, 0600/37-00-06 
VW LT 21,1990 r., 2400 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry, skrzy
nia biegów (5,4). zawieszenie przednie i tylne, chłodnica, na
grzewnica, drzwi i inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20

siedzenia, pompy, zbiorniki paliwa i inne. Wrocław, tel. 0601/
72-56-81
VW PASSAT KOMBI, 1900 ccm, TDi: różne części mechanicz
ne i blacharskie. Wrocław, tel. 0503/74-80-58 
VW PASSAT: serwo. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW PASSAT: silnik 1600 ccm benz., stan dobry, skrzynia bie
gów (5), półosie, chłodnica, części zawieszenia przedniego i 
tylnego, szyby, pokrywa silnika i bagażnika, wyposażenie wnę
trza, lampy, drzwi, zderzaki, wzmocnienie przednie, błotniki tyl
ne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
VW PASSAT, 2000 ccm model przejściowy: klamki drzwi, dach, 
poduszki pow., silnik, klimatyzacja, chłodnica, zawieszenia, pla
stiki, inne części. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
VW PASSAT B5,1900 ccm, turbo D : elem. zawieszeń, drzwi, 
maska, zderzak i inne. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
VW PASSAT VR6 : sprężarka klimatyzacji, cewka 6-biegowa 
oraz inne części silnika. Zielona Góra, tel. 0607/20-07-07 
VW PASSAT, 1976/80 r., 1500 ccm, diesel: elementy blacharki, 
szyby, lampy, kierunkowskazy, zbiornik paliwa, zderzaki, hak, 
chłodnica, blok silnika, wał, tłoki z korbowodami, głowica, pom
pa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów, półosie, 
ukł. kierowniczy i hamulcowy. Legnica, tel. 076/852-46-02 do 
godz. 23,0602/30-32-49
VW PASSAT, 1979 r.: zawieszenie przednie i tylne, szyby do 
modelu 2-drzwiowego, oryginalny szyberdach, koła, silnik 1500
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VW LT 28 : most tylny na bliźniaczych kołach, silnik Perkins, 
skrzynia biegów. Chorzów, tel. 0607/25-21 -53 
VW LT 28, 2400 ccm, diesel: silnik, udokumentowane pocho
dzenie. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
VW LT 28,2400 ccm, diesel: silnik, z kpi. dokumentacją, głowi
ce, blok silnika i inne części. Nowa Sól, teł. 0607/61-15-77 
VW LT 28: głowica, pompa wtryskowa, zawieszenie przednie i 
inne. Wrocław, tel. 0600/62-75-31 
VW LT 28.1980 r., 2400 ccm, 2700 ccm, diesel: skrzynia bie
gów, elementy silnika, zawieszenia, części blacharskie z de
montażu. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99.0603/93-52-50 
VW LT 28.1980 r. 2000 ccm benzyna i 2400 ccm diesel: silniki 
i części blacharki do poprawek -1.500 zł - 2.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50 
VW LT 28 BUS, 1992 r.,: wszystkie drzwi i inne części z de
montażu. Bolesławiec, teł. 0603/10-29-47,0502/29-11-45 
VW LT 28,1993 r.: alternator, lampy, zderzaki, błotniki, mosty, 
belki, półosie, wały, zawieszenia, zbiornik paliwa, dach, koła, 
drzwi i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
VW LT 28, 1998 r. niski, długi (4.20 m): dach. Trzebnica, teł. 
0601/70-18-61
VW LT 28, 45 : podszybie, stopnie, wlot powietrza, przednie i 
tylne narożniki, poszycia drzwi, przednie i tylne błotniki, koń
cówki boku, tylny pas. Wrocław, tel. 071/333-70-92, 0601/
56-17-22
VW LT 28, 45, 1988 r., 2400 ccm, diesel: most tylny, resory, 
amortyzatory, przednie zawieszenie, szczęki, linki, skrzynia bie
gów (5), części silnikowe, nowe tarcze, nagrzewnice, chłodni
ce. Duszniki Zdrój, tel. 0604/63-36-35 
VW LT 28, LT 35,1975/95 r.: różne części. Wrocław, tel. 0606/
20-00-14
VW LT 28, LT 35,1994 r.: kolumna kierownicy ze wspomaga
niem, pompa wspomagania, zbiorniczek. Wschowa, teł. 0605/
82-84-77
VW LT 35: poduszki pneumatyczne, zestaw na tylną oś, nowe, 
możliwość montażu, • 1.700 zl. Wrocław, tel. 0503/93-28-42, 
0601/77-52-24
VW LUPO : klapa tylna, lampy, drzwi. Pleszew, tel. 0604/
62-74-32

ccm z osprzętem, bez dokumentacji, inne części. Legnica, tel. 
076/723-06-06,0607/69-83-23
VW PASSAT, 1980 r., 1500 ccm, diesel: kolumny McPhersona,
• 200 zł. Czarny Bór, tel. 074/845-07-01 po godz. 16
VW PASSAT KOMBI. 1980 r.: lampy tylne. Wrocław, tel. 0501/
81-36-18
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, diesel: wał do szlifu, korbowo
dy, tłoki -100 zl, kpi. głowica z wałkiem rozrządu, stan b. dobry
• 500 zł, pompa wtryskowa • 100 zł, uszczelki drzwi -10 zł/szt. 
oraz felgi 13*, stan dobry-10 zl/szt. Wrocław, teł. 0605/39-54-71 
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna: pompa wodna, wa
tek rozrządu, wał korbowy, sprzęgło, wałek napędu ap., blok. 
Wrocław, tel. 0608/66-97-65
VW PASSAT KOMBI, 1981/85 r., 1600 ccm, diesel: głowica, 
alternator, rozrusznik, oś tylna, elementy blacharki, pompa wody, 
wiele innych. Złotoryja, tel. 076/878-27-96,076/878-70-78 
VW PASSAT KOMBI, 1981/87 r., diesel i benzyna: maska, błot
niki, lampy, halogeny, pas przedni, atrapa, zderzaki, hak, chłod
nica, rozrusznik, alternator, sprzęgło, szyba przednia, półosie, 
zawieszenia, skrzynia biegów (5) i (4). fotele, tapicerka, klapa 
tylna, drzwi, relingi, tłumik, przekł. kierowni, podsufitka, blok 
silnika kpi. (1.6 D) i inne. Wrocław, tel. 071/355-51-86, 0601/
92-97-24
VW PASSAT KOMBI, 1982 r., 1&00 ccm: części mechaniczne i 
elementy blacharki (drzwi, błotniki, dach, przednia ścianka i 
inne). Bierutów, tel. 0609/48-26-74, woj. wrocławskie 
VW PASSAT, 1982 r., 1900 ccm, benzyna, limuzyna: silnik + 
skrzynia biegów (5) • 500 zł, klapy przednia i tylna - 50 zł/szt. 
Włodzice Wielkie, teł.' 075/784-11-29, 0503/96-61-55, 0601/
06-93-64
VW PASSAT, 1982 r.,: przód z podłużnicami do podszybia, tył z 
podłogą bagażnika i błotnikami, dach ze słupkami i szyberda
chem - tanio. Włodzice Wielkie, tel. 075/784-11-29. 0503/
96-61-55,0601/06-93-64
VW PASSAT, 1982 r.. 1600 ccm: rozrusznik, alternator, miska 
olejowa. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1982/87 r., 1600 ccm, diesel: elementy blacharki, 
szyby, lampy, blok silnika, wał, tłoki, głowica, pompa wtrysko
wa, rozrusznik, alternator, pompa wody, skrzynia biegów, pół-
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VW LUPO : różne części karośeryjne. Poznań, tel. 0503/
57-63-32
VW NEW BEETLE, 1999 r.: elem. zawieszenia, drzwi, maska, 
tylna klapa i inne. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
VW PASSAT B4: części blacharskie i mechaniczne.., tel. 0502/
82-41-82
VW PASSAT: zderzaki, lampy, drzwi, błotniki, pokrywy, zawie
szenia, skrzynie biegów, wzmocnienia, półosie, konsole i inne. 
Bolesławiec, teł. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
VW PASSAT B5: wahacze przednie, łączniki stabilizatora i drąż
ki kierownicze, tarcze hamulcowe, amortyzatory, filtry. Jelcz-La- 
skowice, tel. 0502/26-89-69
VW PASSAT, 1600 ccm, diesel: silnik kpi., z dokumentacją • 
900 zl. Krzywiń, tel. 065/517-81-54 
VW PASSAT B5: różne części blacharskie i mechaniczne, kli
matyzacja, el. tapicerki, inne. Nowogrodziec, tel. 0502/33-76-86, 
0608/72-14-92
VW PASSAT: lampy ksenonowe do B5 i B6, model 2001. No
wogrodziec, tel. 0502/33-76-86,0608/72-14-92 
VW PASSAT : poduszki pow. (kierowcy, boczne, pasażera), 
sensory, pasy pirotechniczne, zaśiepki, taśmy, możliwość mon
tażu. Oleśnica, tel. 0602/15-35-30 
VW PASSAT B5 KOMBI: klapa tylna z szybą. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
VW PASSAT Transporter: pompa oleju, nowa, - 300 zł. Świdni
ca, tel. 074/852-27-45
VW PASSAT : kpi. tylne zawieszenie z amortyzatorami. Wro
cław, tel. 071/336-70-66 wewn. 187 
VW PASSAT: katalizator, lampy, błotnik tylny, zderzaki, drzwi,

osie, kolumny McPhersona, pas przedni, klamki, zamki, układ 
kierowniczy i wydechowy, akumulator, szyberdach. Legnica, tel. 
076/852-46-02,0602/30-32-49 do godz. 23 
VW PASSAT, 1983/87 r.: poprzeczki relingów dachowych, role
ta bagażnika + boczki, inne. Wrocław, tel. 0501/23-01-04 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel: różne części. 
Sobieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/63-96-19 
VW PASSAT, 1986 r.: silnik (1.6 i 1.8) ♦ osprzęt, zawieszenie, 
lampy, chłodnica, skrzynia biegów (5), mosty, wały, półosie, 
szyby, dach, koła, drzwi i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
VW PASSAT, 1986 r.: silnik (1.6 D), blok silnika (1.6 D), skrzy
nia biegów (4) i inne. Wrocław, tel. 071/355-51-86, 0601/
92-97-24
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm; diesel: grille, rozrusznik, licz
nik, półoś, wahacz, zaciski ham., belka pod silnik, alternator, 
pompa wodna i hamulcowa, bak, lampy tylne (Variant), ukl. kie
rowniczy, lusterka. Dzierżoniów, tel. 0608/64-32-62 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, benzyna : silnik z 
osprzętem, zawieszenie, półosie, dach, serwo, docisk, pompa, 
silniczki i inne. Kotowice, tel. 071/310-75-84 
VW PASSAT. 1986 r.: silniki 1.6 i 1.8, oclone, skrzynia biegów, 
zawieszenia, el. blacharki, i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31 
VW PASSAT KOMBI. 1986 r., 1600 ccm, turbo D : silnik, turbi
na, skrzynia biegów (5). relingi dachowe, roleta, lampy, maska, 
kolumny McPhersona, wahacze i inne. Prudnik, tel. 077/ 
437-61-30
VW PASSAT KOMBI. 1986 r.. 1800 ccm, benzyna : skrzynia 
biegów (5). maska silnika, silnik, drzwi, rozrusznik, alternator,
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H AM ULCA! ZAWIESZEŃ

DO SAMOCHODÓW NIEMIECKICH 
Wrocław, ul. Łęczycka 9, tel. 355*27*54 
DO AUT JAPOŃSKICH I KOREAŃSKICH 
Wrocław, ul. Łęczycka 20, tel. 373*47*87

NAPRAWA SAMOCHODÓW
AMERYKAŃSKICH - EUROPEJSKICH § JAPOŃSKICH

Remonty kapitalne silników benzynowych i Diesla (gwarancja), naprawy głowic silnikowych 
Lubin, ul. Budziszyńska 10, tel. kom. 0-601 42 28 18, te l. 076/841-21-56 

. te l. do w arsztatu 0-602 53 50 32, 0-607 20 93 83 opooss83

PRZECZYTAJ!
N IE  B Ą D Z  O K R A D Z IO N Y  

Z  W Ł A S N E J  W IN Y
Wjeżdżając na teren giełdy pamiętaj aby:

■* pozamykać dokładnie samochód, uruchomić istniejące zabezpieczenia oraz sprawdzić 
prawidłowość ich działania,

2- nie zostawiać w samochodzie, na widocznym miejscu, dokumentów ani innych warto
ściowych przedmiotów (radiodtwarzacz, torebka, ubranie),

3- pieniądze i dokumenty trzymać w wewnętrznej kieszeni ubrania, 
dokonując zakupów nie ujawniać ile posiadasz pieniędzy,

5. dysponując większą l$/votą pieniędzy, przechowywać ją  podzieloną w kilku kieszeniach,
6* nie kupować przedmiotów po okazyjnie niskiej cenie,
7* nie ucźestniczyć w grach organizowanych na terenie giełdy,
8- w miejscach zatłoczonych zwracać szczególną uwagę na to, co dzieje się wokół, może 

to być tzw. "sztuczny tłok", wywołany przez przestępców,
9* o zauważonym przestępstwie powiadomić natychmiast POLICJĘ! Pod nr tel. 997, lub 

tel. kom. 112 albo osobiście w punkcie POLICJI na terenie giełdy, 
jeżeli stałeś się ofiarą przestępstwa, zapamiętaj jak najwięcej szczegółów z wyglądu 
sprawcy oraz powiadom natychmiast o tym policję.
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plastiki, półosie, fotele i inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98,0606/
49-34-97
VW PASSAT, 1987 r., 1800 ccm : różne części, błotniki, drzwi, 
podłużnice. Częstochowa, tel. 034/353-48-79 
VW PASSAT. 1987 r., 120 tys. km, 1600 ccm, gażnik : silnik, 
oclony, stan b. dobry, - 800 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/29-62-08 
VW PASSAT, 1988/00 r. 1.4,1.6, 1.8, 2.0, 1.9 D, TD: pompa 
wspomagania, przekładnia kierownicza ze wspomaganiem (mo
del 6 9), głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, części 
silnika, skrzynia biegówv Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW PASSAT, 1988/93 r., 1800 ccm : pompa paliwa. Legnica, 
tel. 0602/83-80-92
VW PASSAT, 1988/93 r.: wózek pod silnik. Międzyrzecz, tel. 
095/741-76-56 po godz. 17
VW PASSAT SEDAN, 1988/93 r.: wahacze, klapa tylna, - 450 
zł. Międzyrzecz, tel. 095/741-76-56 po godz. 17 
VW PASSAT, 1988/93 r.: zderzak, wzmocnienie czołowe, atra
pa, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, nagrzewnica, progi. 
Wrocław, tel. 0603/66-97-27 «
VW PASSAT KOMBI, 1988/93 r., 1600 ccm, turbo D : maskę, 
zderzaki, lampy, grill, chłodnicę, klapę tylną, szybę przednią, 
wzmocnienia, skrzynię biegów, osprzęt silnika, pompę wtrysko
wą, ABS, wspomaganie. Wrocław, tel. 0601/16-89-64 
VW PASSAT SEDAN, 1988/96 r.: zbiorniczek płynu wspoma
gania, znaczek na grill, kierunkowskazy boczne, lampy tylne, 
klamki, dywaniki gumowe, felgi stalowe 14", blenda na klapę 
tylną, antena na dach i inne. Wrocław, tel. 071/353-54-13,0605/
10-83-08
VW PASSAT, 1988/97 r.: części blacharki, mechaniczne, lam
py, poduszki pow., deska, lusterka, filtry, zegary, szyby, plastiki, 
RM, chłodnice, pompy, skrzynie, listwy, elektronika, dużo czę
ści. Oleśnica, tel. 0602/15-35-30
VW PASSAT SEDAN, 1989 r., 1800 ccm, benzyna: rozrusznik, 
alternator, komputer, pompa hamulcowa, katalizator, licznik, 
zbiornik paliwa, inst. elektryczna, drzwi tylne, wykładzina ba
gażnika, klamki, plastiki i inne. Byczyna, tel. 077/413-44-57 
VW PASSAT, 1989 r. przednie: błotniki, zderzaki, drzwi oraz 
zderzak tylny, klapa. Wrocław, tel. 071/352-90-52, 0503/
36-78-18
VW PASSAT SEDAN. 1989/91 r. : klapa tylna. Oleśnica, tel. 
0601/93-67-66
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm: skrzynia biegów, osprzęt silni
ka, lewe tylne i przednie prawe drzwi, tapicerka, zawieszenie, 
stacyjka i inne. Oleśnica, tel. 0604/28-12-13 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna : dach, błot
niki tylne i przednie, relingi, listwy dachowe, silnik, sprzęt silni
ka, zawieszenia, drzwi, zderzaki, listwa kierownicza, skrzynia 
biegów, szyberdach el., tapicerka, lampy, części przodu i inne. 
Prudnik, tel. 077/437-61-30
VW PASSAT, 1990 r.: drzwi tylne lewe, halogen lewy, kierun
kowskazy, reflektory przednie, ścianka tylna, wzmocnienie bocz
ne, listwy drzwi i błotników, drążek i osłony kierownicy, łożyska 
kół, klocki hamulcowe, nadkola i inne. Wrocław, tel. 784-59-16 
VW PASSAT, 1990 r.: drzwi, listwy, podnośniki, klamki, szyby, 
zamki, dojazdówka, schowki, konsole, lusterko prawe ręczne, 
kieszenie, kierów., podszybie i inne. Wrocław, tel. 071/ 
337-19-17,0605/66-.11-92
VW PASSAT B5,1990 r., 1900 ccm, turbo D : silnik ze skrzynią 
biegów. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
VW PASSAT, 1990 r.: kierunkowskaz lewy - 25 zł i inne części. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 1800 ccm metalic: drzwi 4 szt., 
deska rozdz., lewarek do skrzyni biegów, siedzenia, kierownica 
oraz inne. Motyle, gm. Gromadka, tel. 0600/66-48-72 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.: klapa tylna bez szyby. Bolesła
wiec. tel. 075/734-81-02,0604/75-81-96 
VW PASSAT, 1991 r.: zderzak, relingi dachowe, reflektor, ko
lumna McPhersona tylna. Siechnice, tel. 071/311-76-55 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.: drzwi prawe -100 zł/szt., belka 
pod silnik, wahacze, serwo, nagrzewnica, lampy tylne, zbiornik 
paliwa, siłowniki centralnego, bębny i inne. Świebodzice, tel. 
074/856.99-67,0606/12-99-22
VW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk: pompa paliwa, elektr., 
silnik na części. Wałbrzych, tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1900 ccm, diesel: elementy za
wieszeń, dach, tapicerka, fotele i inne. Wrocław, tel. 364-47-45 
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. : zawieszenie tylne, drzwi tylne 
lewe, ćwiartka tylna lewa, deska rozdzielcza. Wrocław, tel. 0501/
81-36-18
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, zawieszenia, szyby i inne z demontażu. Jelenia Góra, tel. 
075/755-90-47,0608/79-71-92
VW PASSAT, 1992 r.: klapa tylna do sedana, zawieszenie tyl
ne, zawieszenie przednie, głowica silnika 1 8E, kolektor ssący, 
miska olejowa, drzwi, lusterka, klamki i inne. Legnica, tel. 06051,
20-67-60
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm: skrzynia biegów (5) - 
380 zł, sanki pod silnik, z wahaczami i stabilizatorem -180 zł, 
McPhersony przód, kpi. -190 zl, tylna belka -100 zł. Legnica, 
tel. 0503/85*74-89 ,
VW PASSAT, 1992 r.: maska, przygotowana do lakierowania. 
Lipniki, tel. 077/431-23-73
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm: belka tylna, wahacze, stabili
zator, półośka krótka, pompa wspomagania, rozrusznik, kom
puter, tłumiki. Lubin, tel. 0609/41-30-38 i  
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.: klapa tylna, drzwi, układ wyde
chowy, fotele, części blacharskie. Pieńsk, tel. 0605/20-80-05 
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm: silnik, skrzynia biegów (auto
matic). Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
VW PASSAT, 1992 r., 1900 ccm, turbo D : osprzęt silnika,, za
wieszenia, chłodnice, drzwi, błotniki, szyby, tapicerka weluro
wa i inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
VW PASSAT VR6,1993 r.: alternator, pompa klimatyzacji, chłod
nica, licznik. Opole, tel. 0602/28-48-65 
VW PASSAT, 1993 r.: przednia prawa podłużnica, z fartuchem 
i słupkiem, • 150 zł. Wrocław, tel. 071/396-36-33 
VW PASSAT KOMBI. 1993 r.: drzwi z szybami, stan b. dobry, - 
200 zł, zderzak tylny z hakiem, • 200 zi. Wrocław, tel. 06071
63-35-82
VW PASSAT KOMBI, 1993 r.: klapa tylna z szybą, stan b. do
bry, • 250 zi. Wrocław, tel. 0607/63-35-82

VW PASSAT, 1993 r. poj. 1600 cęm, diesel oraz 1900 ccm, TD: 
kpi. silniki, oclone, możliwość sprawdzenia. Żagań, tel. 0604/
82-06-70
VW PASSAT KOMBI, 1993/96 r.: sanki pod silnik, piasty przed
nie z ABS, drzwi prawe, serwo, pompa paliwa i hamulcowa, układ 
wtryskowy, klapa tylna, głowica kompl. Kłodzko, tel. 0601/
48-17-69
VW PASSAT. 1994 r., 1900 ccm. turbo D głowica - 1.000 zł. 
rozrusznik • 300 zł. Wrocław, tel. 071/322-34-23,0601/73-26-06 
VW PASSAT, 1994 r., 140 tys. km, 1900 ccm. TD: silnik kpi.. + 
osprzęt, - 3.200 zł. Wałbrzych, tel. 0605/08-32-83 
VW PASSAT, 1995 r.: reflektor lewy, roleta bagażnika (Variant). 
Przyłęk, gm. Bardo, tel. 074/817-00-93, 0600/37-00-06 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, turbo D : dach do kombi, pasy 
tylne, plastiki wnętrza, sensor poduszek, silnik TDi, układ wy

dechowy (model przejściowy kombi). Wrocław, tel. 0606/
88-60-95
VW PASSAT, 1995 r. model przejściowy: drzwi tylne, prawą i 
lewe, zderzak tylny, silnik 2.0E, zawieszenie przednie i tylne. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
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: różne części blacharskie 
i mechaniczne. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
VW PASSAT, 1995 r.: prawy próg nadwozia (oryginalny). Wro
cław, tel. 0501/97-42-85
VW PASSAT, 1995 r.: błotnik przedni lewy, nakłądkę zderzaka 
przedniego, felgi stalowe (2 szt.). Wrocław, tel. 0601/70-57-21, 
0503/30-72-80
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TDi: skrzynia biegów, drzwi, 
półosie. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
VW PASSAT, 1996 r.: licznik. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
VW PASSAT, 1997 r.: reling dachowy z listwą, wentylator kli
matyzacji, mechanizm otwierania szyby, drzwi przednie prawe, 
wydech z katalizatorem. Wrocław, tel. 0602/42-75-89 
VW PASSAT B5, 1997/00 r .: różne części. Jelenia Góra, tel. 
0501/62-45-45
VW PASSAT B5,1997/00 r., 1900 ccn ŝedan, kombi, 110 KM i 
115 KM: zwrotnice, kolumny McPhersona, poduszki pow., pla
stiki wnętrza, roleta, siatki, fotele, lampy tylne, drzwi, zderzaki, 
łapy, skrzynia biegów, zawieszenia i inne. Lubin, tel. 0603/
71-89-90,0603/71-89-82
VW PASSAT B5,1997/00 r., 1800 ccm, benzyna sedan i kombi: 
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, 1998 r. : wnętrze jasne i ciemna welurowa 
tapicerka, konsola, mech. el. podnoszenia szyb, silnik TDi, za
wieś z. tylne i inne. Wrocław, tel. 0606/88-60-95 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r.: klapa tylna, hak. Lubań, tel. 06031
71-92-95
VW PASSAT, 1998/00 r., 1.8 Ti, 1.9TDi 115 KM: chłodnica wody, 
klimatyzacja + intercoołer, 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 
VWPASSATB5,1999 r„ 1800 ccm, turbo D : drzwi, podłużnice, 
zawieszenie tylne, tapicerka, poduszki powietrzne, sensor, szy
by, klimatyzacja, skrzynia biegów, filtr powietrza, osprzęt silni
ka, hak, lampy, zderzak tylny, klapa bagażnika, chłodnica, kok-, 
pit, intercoołer. Jelenia Góra, teł. 0603/48-42-05 
VW PASSAT KOMBI, 1999 r.: nadwozie tylnev szyba tylna do 
sedana, piasta lewa tylna, czujnik ABS. Lubin, tet. 0609/41-30-38 
VW PASSAT B5,1999 r., 2800 ccm, V6, SYNCHRO kombi: sil-, 
nik, skrzynia biegów Tip Tronic, ława, wahacze, kolumn/* 
McPhersona, ukł. wydechowy, katalizator, półośki,'tylne zawie-' 
szenia, wał, lampy tylne, kurtyny dachowe, instalacja kompute
rowa, zapas 16, zbiorniczki, plastiki, chłodnica klimatyzacji kie
runkowskazy i inne. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
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 żł, zderzak tylny -100 
zł. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TDI: turbina, pompa wody, 
pompa olejowa, kolektor ssący, koło pasowe, kółko napinacza, 
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 biegów
(5), zawieszenie przednie i tylne, zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0602/80-01-02
VW PASSAT B5, 2001 r. sedan : reflektory ksenonowe- nowy 
model, instalacja, żyroskopy, komputer, drzwi tylne kompletne. 
Oława, tel. 0602/34-65-81,0603/36-30-26

VW PASSAT, AUDI: skrzynia biegów (5), 4 koła z felgami 175/ 
70/13. Lubin, tel. 076/846-00-51 
VW PASSAT, GOLF II, III, 1992 r.: silnik o poj. 2000 ccm DOHC 
16V, uszkodzony, koszt naprawy 150 zł, cena - 600 zł. Między
lesie, tel. 074/812-64-45, 0607/05-88-00 
VW POLO: rozrusznik. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/487-57-97 
VW POLO: nadwozie w dobrym stanie. Mielno k. Żar, tel. 0606/
37-55-29
VW POLO: silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
VWPOLO CLASSIC: tylna ścianka. Wrocław, tel. 0501/97-42-85 
VW POLO, 1300 ccm : aparat zapłonowy. Wrocław, tel. 071/
372-22-86
VW POLO, 1985 r., 1100 ccm : głowica kompletna ♦ skrzynia 
biegów, • 100 zł. Trzebnica, tel. 071/387-24-20 
VW POLO, 1985 r.: maska przednia, klapa tylna. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW POLO FOX, 1986 r., : siedzenia tylne, błotniki przednie, 
drzwi. Jelcz-Laskowice, tel. 0608/23-71-10 
VW POLO, 1986 r.: szyba przednia, lampy tylne, stacyjka, ser
wo, chłodnica i inne. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
VW POLO, 1986 r., 1100 ccm, benzyna : wszystkie części z 
rozbiórki. Wrocław, tel. 0605/96-09-45 
VW POLO COUPE, 1987 r.: wszystkie części. Świeradów Zdrój; 
tel. 0608/71-38-83
VW POLO, 1988 r., 1400 ccm, diesel: silnik. Bytom Odrzański, 
tel. 068/388-48-01
VW POLO, 1988 r.: silniki 1.1 i 1.3, oclone, skrzynia biegów, 
zawieszenia, el. blacharki, i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31 
VW POLO, 1988 r .: silnik 1000 ccm, stan dobry, chłodnica, 
półosie, części zawieszenia przedniego i tylnego, drzwi, szyby, 
pokrywa silnika i bagażnika, zderzaki, wyposażenie wnętrza, 
lampy, wzmocnienie przednie. Wrocław, tel.. 322-26-42 w 
godz. 9-16
VW POLO, 1990 r., 1400 ccm. diesel: skrzynia biegów (5). gło

wica, pompa wtryskowa, dół silnika, blachy, zawieszenie i inne. 
Świebodzin, tel. 0605/92-96-50
VW POLO. 1990 r. : refl. 1 szt. • 230 zł. Wrocław, tel. 071/
337-19-17,0605/66-11-92
VW POLO, 1992 r., 1300 ccm, benzyna: póloś długa + przegu
by, wahacz, chłodnica + wentylator do 1.0, zacisk hamulcowy, 
zwrotnica lewa, kierownica, felga, włącznik wycieraczek. Kęp
no, tel. 062/782-28-86
VW POLO, 1993 r., 100 tys. km, 1400 ccm, diesel: silnik -1.500 
zł + cło. Lubin, tel. 0607/57-49-98 
VW POLO FOX KOMBI, 1993 r., 1043 ccm: monowtrysk, skrzy
nia biegów, szyby, drzwi, komputer, lampy, zderzak, półosie, 
przeguby, felgi * opony, prawy przedni błotnik, lewe lusterko, 
tylna oś, wahacze i inne. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 06031
23-45-49
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, wspoma
ganie kpi., wzmocnienia, chłodnice i inne, możl. wysyłki. Wro
cław, tel. 0608/70-62-07
VW POLO III, 1994/99 r. : lusterka boczne, kpi., regulowane 
ręcznie lub podgrzewane, elektr. sterowane. Wrocław, tel. 0604/
94-65-21
VW POLO, 1995/99 r.: podłużnica lewa. Ostrzeszów, tel. 0621 
586-08-76,0607/11-93-77
VW POLO, 1996 r., 1000 ccm: silnik, kolumna kierownicy, zde
rzak, lampy tylne, dach, elementy karoserii. Legnica, tel. 0603/
62-30-62
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm: bębny hamulcowe tylne kompl.,
zbiorniczek płynu hamuclowego, serwo, pompa hamulcowa,
zderzak tylny, rozrusznik i inne. Oleśnica, tel. 071/398-69-82
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, benzyna : belka zawieszenia
przedniego. Wrocław, tel. 071/336-39-52
VW POLO II, 1996 r .: nakładka na zderzak przedni, -100 zł.
Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57
VW POLO KOMBI, 1996/00 r.: roleta bagażnika. Wrocław, tel.
0603/30-61-42
VW POLO FOX, 1997 r.: błotnik przedni lewy, drzwi tylne lewe, 
zderzak tylny + blacha pod zderzak. Wrocław, tel. 0501/97-42-85 
VW POLO, 1997 r.: reflektory przednie, drzwi lewe, listwy na 
drzwi, kieszeń tapicerki, części tylnej klapy, zderzak przedni, 
wnętrze konsoli. Wrocław, tel. 071/354-2143 
VW POLO, 1997 r.: reflektory, zderzak tylny, wąski. Wrocław, 
tel. 0601/73-97-72
VW POLO KOMBI, 1998 r., 1400 ccm: błotniki, drzwi, chłodni
ce, kompletna klimatyzacja, zawieszenia, ukł. kierowniczy + 
wspomaganie, półosie, filtr, skrzynia biegów, dach, elementy 
tapicerki, felgi metalowe i inne • od 50 zł. Lubin, tel. 0601/
18-90-99
VW POLO IV, 2000 r .: zagłówki lub zamienię na zagłówki do 
Polo III, 95/99 r.. Ostrzeszów, tel. 062/586-08-76,0607/11-93-77 
VW POLO, GOLF, PASSAT: wszystkie części. Opole, tel. 0607/
21-00-70
VW SANTANA, PASSAT, 1987 r„ 120 tys. km, 1600 ccm, turbo 
D : silnik, z kpi. dokumentacją, półosie, rozrusznik, zawiesze
nie przednie i tylne, chłodnica, alternator, reflektory, grill, ukł. 
kierowniczy i inne. Chojnów, tel. 0606/47-11-90 
VW SCIROCCO : szyby, drzwi, fotele. Wałbrzych, tel. 074/ 
665-17-53,0607/42-81-09
VW SCIROCCO, 1988 r., 1800 ccm, benzyna : zawieszenie, 
szyby, drzwi, skrzynia biegów, wnętrze, zegary. Wrocław, tel. 
0605/96-09-15
VW SHARAN : części blacharskie i mechaniczne, duży wybór. 
Drezdenko, tel. 095/762-01-06,0602/1844-78 
VW SHARAN : drzwi, - 80 zł. Góra, tel. 065/544-15-85, 06031
06-29-22
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, po
duszki pow., konsola, sensor, klimatronic, drzwi, maska, błotni
ki, tapicerka, lampy, zderzaki, chłodnice, zawieszenia, szyby, 
koła, nawigacja, silnik, skrzynia biegów, filtr, lusterka, płyty oraz 
plastiki. Lubin, tel. 0605/78-53-53 
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, 2000 r.: szyba przednia, • 300 zl. Piekary,.gm. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/31840-77,0604/42-70-15 
VW SHARAN, 2000 r.: kompresor klimatyzacji, taśma pod kie
rownicę. Złotoryja, tel. 076/878-22-64 
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 T4 : oś tylna, fi bębna ham. 27 cm, - 250 
zł. Kłodzko, ul. Okrzei 26/II/20, po godz. 16 
VW TRANSPORTER, 1600 ccm, benzyna : silnik, nowe pier
ścienie; panewki, lekko uszkodzony + osprzęt, w całości lub na 
części, - 350 zl. Lubin, tel. 0502/17-81-85 
VW TRANSPORTER T4: maska, błotniki, chłodnica, grill, zde
rzak przedni, tapicerka, szyby, elementy blacharki, drzwi, klapa 
tylna, felgi aluminiowe, silnik, el. podnośniki szyb i inne. Lubin, 
tel. 0607/75-77-35, 0607/75-76-76 
VW TRANSPORTER T5, 2500 ccm, TD i: pompa wtryskowa, 
turbina, vacum, wspomaganie, kolektory, lampy, kierunkowska
zy, komputery, skrzynia biegów, ława, wahacze, plastiki, zde
rzaki, drzwi rozsuwane, przednia szyba, opony letnie. Lubin, 
tel. 0601/18-90-99
VW TRANSPORTER T2, T4 : silniki Diesla, skrzynie biegów, 
bloki, głowice, dokumentacje, gwarancja, faktura VAT. Nowa Sól, 
tel. 068/38842-70,0601/77-31-34 
VW TRANSPORTER T4 przedłużony: ćwiartka tylna lewa. Nysa, 
tel. 0502/55-72-84
VW TRANSPORTER T4: półosie (2 szt.), amortyzatory (2 szt.), 
przełączniki. Nysa, tel. 077/433-56-31 
VW TRANSPORTER T4, 2400 ccm, diesel: skrzynia biegów. 
Oborniki Śląskie, tel. 0603/6248-95 
VW TRANSPORTER CARAVELLE : poduszki pow. (kierowcy, 
boczne, pasażera), sensory, pasy pirotechniczne, zaślepki, ta
śmy, możliwość montażu. Óleśnica, tel. 0602/15-35-30 
VW TRANSPORTER T4, T5 : różne części. Opole, tel. 06021
87-61-45 ^
VW TRANSPORTER T4,1900 ccm: ukł. wspomagama kompl., 
lampy, zderzaki, kolektory, alternator, wykładzina gumowa, zbior
niczki, przełączniki, zawieszenia, drzwi, klapy, fotele, lusterka, 
nagrzewnice, pompa wspomagania, plastiki, różne częścr. 
Trzebnica, tel. 0602/63-19-13
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE : napęd kpi. na 4 koła. 
fotel do 3. rzędu. Wałbrzych, teł. 0605/08-32-83 
VW TRANSPORTER T2 : różne części. Wrocław, tel. 0607/
48-78-10
VW TRANSPORTER T4 : zawieszenie, szyba, zderzak tylny, 
listwa kierownicza. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
VW TRANSPORTER: klapa tylna, drzwi rozsuwane i inne. Wro
cław, tel. 071/359-56-04,0501/85-33-26 
VW TRANSPORTER T4 : przekładnia kier. ze wspomaganiem. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
VW TRANSPORTER do 1990 r.: drzwi przednie, drzwi boczne 
do podwójnej kabiny, zawieszenie przednie i tylne, hak, pompa 
ham. oraz inst. gazowa (1001), z dokumentacją. Wrocław, tel. 
0603/22-85-77
VW TRANSPORTER T4 : maski, reflektory, zderzaki, fotele, 
ćwiartki, boki, silniki. Zielona Góra, tel. 0503/3745-51 
VW TRANSPORTER T4 : ukł. kierowniczy, wózek pod silnik, 
drzwi prawe i lewe, kompresor klimatyzacji. Złotoryja, tel. 076/
878-64-36
VW TRANSPORTER T2,1980/90 r.: silnik 1.6i, 2.0E, części do 
silników diesla, benzyna, pompa wtryskowa do poj. 1.6 TD, sprę
żyny, amortyzatory, szyby, drzwi, skrzynia biegów (5), nagrzew
nica, rozrusznik. Lubin, tel. 0607/53-29-96 
VW TRANSPORTER T2, 1984 r., 2000 ccm, benzyna : silnik 
kpl.z dokumentacją, skrzynia biegów, sprzęgło, półosie napę
dowe, tylpe piasty kpi., przednie zawieszenie, drzwi, nagrzew
nica, przednia i boczne szyby i inne. Trzebnica, tel. 071/ 
387-08-68,0600/17-70-09
VW TRANSPORTER T2, 1984 r., 2000 ccm, boxer: silnik na 
części, skrzynia biegów, automatic, rozrusznik, alternator, za
wieszenie przednie i tylne, inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
VW TRANSPORTER, 1986 r.: słupki, dach, boki. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
VW TRANSPORTER, 1986 r. : różne używane. Wrocław,, tel. 
071/34842-16
VW TRANSPORTER T4, 1990 r., 1600 ccm, turbo D : silnik. 
Bytom Odrzański, tel. 068/38848-01 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 2400 ccm, diesel: ćwiartka 
tylna prawa, bębny, cylinderek, zawieszenie tylne, pompa ham., 
klamki, zamki, podnośniki szyb, lewarek zmiany biegów, zbior
nik paliwa, węże gumowe. Wrocław, tel. 349-50-20 
VW TRANSPORTER T4, 1992 r., 2000 ccm, benzyna : silnik 
kpi., osłona pod silnik, drzwi boczne rozsuwane, komputer, cew
ka wys. napięcia, katalizator, kolektor wydechowy, filtr węglo
wy, węże, części skrzyni b., inne. Kępno, tel. 062/782-28-86 
VW TRANSPORTER T4,1992 r.: drzwi z szybami, drzwi bocz
ne, zawieszenie przedńie, nagrzewnica, błotnik tylny, zawiesze
nie tylne, lusterka, lampy przednie, siedzenie przednie i tylne. 
Legnica, tel. 0603/40-64-09
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 1900 ccm, diesel: części skrzy
ni biegów, zawieszeń, blacharskie. Wałbrzych, tel. 074/
847-87-99,0603/93-52-50
VW TRANSPORTER T4,1993 r.,1900 ccm : drzwi, szyby, lu
sterka, dach, zawieszenie przednia i tylne, ukł. wydechowy, 
chłodnica, zderzki, lampy, wzmocnienie przednie, liczniki, hak. 
Bolesławiec, tel. 0608/74-74-65 
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.: drzwi, klapa tylna, plastiki, 
dmuchawa, części zawieszenia, amortyzatory, prawy bok i inne. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1994 r.: refl. lewy i prawy, kie
runkowskaz lewy, zagłówek, nagrzewnica. Wrocław, tel. 071/
337-19-17,0605/66-11-92
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 (2.5 TDi, motor 
ACV), kierownica z poduszką pow., webasto, sensor, pompa 
vacum (2.4 D, nowa), hak VW, drzwi przednie i rozsuwane, roz
rusznik, filtr-powietrza, łapy i poduszki silnika, klamki, zamki, 
stacyjka, z ktuęzykiem, ukł. wydechowy elementy zawieszenia 
(nowe),’ komputer (2.5 E), węże i inne. Wrocław, tel. 0601/
73-45-35
VW TRANSPORTER T4,1995 r.: zawieszenie tylne, drzwi po
dwójne do wersji podwyższonej. Chojnów, tel. 076/819-17-56 
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.: prawe wahacze (górny i dol
ny), • 400 zł. Wrocław, tel. 071/354-35-27 
VW TRANSPORTER T4,1997 r.: webasto, płaty boczne, dach, 
klapa tylna, zawieszenia, szyby, lampy, chłodnica, drzwi. Zielo
na Góra, tel. 0600/54-93-56
VW TRANSPORTER T4,2000 r.: ćwiartka lewa i prawa przed-
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nia, nagrzewnica, filtr powietrza, wycieraczki (zespól), belka 
zderzaka tylnego, deska rozdz., kpi. pedały, serwo i pompa 
hamulcowa. Brzeg, tel. 0604/80-57-18 po godz. 20 
VW TRANSPORTER T5,2000 r.: hak holowniczy, pasy z napi- 
naczami. Trzebnica, tel. 0602/63-19-13 
VW VENTO: rozrusznik. Kędzierzyn-Koźle, lei. 077/487-57-97 
VW VENTO, 1.8, 1.9 D : drzwi, szyby, lampy, zderzaki, ABS,. 
sanki, wahacze, półosie, maska, klapa 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, 1993 r .: zderzak tylny, klapa tylna, drzwi prawe. 
Osła, tel. 076/817-28-38
VW VENTO, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : błotniki tylne, dach z 
el. szyberdachem, lampy tylne, tłumiki, tapicerka, konsola, pod
sufitka, zbiornik paliwa, zawieszenie tylne, plastiki i inne. Lu
bin, tel. 0600/34-00-82
VW VENTO, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : blenda tylna, lampa 
wewn. lewa i prawa, lampa narożna tylna prawa, szyba tylna, 
hokeje zderzaka, silnik TDi do wersji z klimatyzacją. Wrocław, 
tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
VW, AUDI, 1999/01 r., TDI: przepływomierz, napinacz paska 
klinowego, simeringi, napinacz paska rozrządu. Lfignica, tel. 
076/855-09-92,0608/85-60-05
WARTBURG 353:2 błotniki tylne, lewy i prawy, z plastiku - 50 
zł, sprężyny tylne - 20 zł, zacisk ham. przedni, nowy - 50 zi, 
uszczelniacze do zacisku ham., nowe, 4 szt., tuleje do waha
czy, nowe, 4 szt. - 20 zł i inne. Chocianów, tel. 076/81840-52 
WARTBURG 353: silnik, stan idealny. Opole, tel. 077/456-71-62 
WARTBURG : silnik, skrzynia biegów, polska dokumentacja, - 
200 zł. Wrocław, tel. 071/373-70-28 
WARTBURG 353: wał korbowy regenerowany w Niemczech, - 
250 zł. Wrocław, tel. 07.1/337-24-19 
WARTBURG 353 W : silnik z dokumentami, skrzynia biegów, 
maska silnika, błotnik lewy przód i tył, drzwi lewe tylne, przed
nia i tylna szyba z uszczelkami, akumulator, zegary, kpi. kół 
(opona ♦ felga), z demontażu, ze sprawnego auta oddawanego 
na złom, -  250 zł za całość. Wrocław, tel. 071/325-30-24,0605/
23-97-77
WARTBURG : rozrusznik, alternator, aparat zapłonu, gaźnik, 
chłodnica, pompa paliwa. Wrocław, tel. 0501/48-57-50 
WARTBURG 353 : rozrusznik, alternator, półosie, wahacze 
przednie i tylne, drzwi nowe i używane, szyby, maska przednia 
i tylna, silnik bez głowicy, chłodnica, zaciski hamulców i inne. 
Wrocław, tel. 321-26-62
WARTBURG 353 : alternator, rozrusznik, chłodnica, gaźnik
2-gardzielowy, z kolektorem, klamki z zamkami. Wrocław, tel. 
0502/05-1246
WARTBURG, 1982 r.: silnik po remoncie, nadwozie, klapa do 
kombi. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
WARTBURG 353 W, 1982/89 r.: wał po regeneracji - 200 zl. 
silnik -180 zł i inne. Raszówka k. Lubina, tel. 0501/22-20-28 
WARTBURG 353 W, 1983 r. : silnik, skrzynię biegów, maskę 
przednią, błonik przedni, drzwi lewe, szybę z uszczelkami, aku- 
maltor, zegary, - 250 zl. Wrocław, tel. 071/325-30-24, 0605/
23-97-77
WARTBURG GOLF, 1300 ccm : różne części, - 1.000 zł. Go
styń, tel. 0601/73-92-95 ~
WARTBURG GOLF, 1300 ccm: klapa silnika, błotniki przednie 
i tylne, ścianka przednia, poszycia błotników nowe, lampy przed
nie i tylne, chłodnica, głowica, skrzynia biegów, półosie, roz
rusznik, alternator. Wrocław, tel. 071/337-24-19 
WOŁGA: skrzynia biegów + silnik, stan b. dobry, • 600 zł. Wał
brzych, tel. 0609/2744-07
WOŁGA 24 GAZ: lampy przednie, klosze do lamp, pompa pa
liwa i sprzęgła, panewki, cylinderki, alternator, docisk sprzęgła, 
rozrusznik, końcówki drążków, nadkola i inne. Wałbrzych, tel. 
074/665-74-03
WÓZEK WIDŁOWY : 2 nowe opony, prod. japońskiej oraz 4 
dętki 700 x 12, kpi, - 350 zl. Wałbrzych, tel. 074/844-05-91,
844-98-54
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF : oś tylna z piastami. • 2.400 zl.
Szymanowice, tel. 062/747*34-18
ZASTAWA 1100p, 1982 r .: amortyzatory - 25 zl/szt., łożyska
kół CBK-199, nowe - 20 zł/szt. oraz wiele innych. Wrocław, tel.
071/78346-25
ZIŁ: różne części. Legnica, tel. 076/850-12-12,0601/6249-71 
ZIŁ nowe: szybkościomierz, miernik ciśnienia oleju, powietrza, 
temperatury, paliwa, amperomierz, prod. rosyjskiej, -100 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-11-85
ZIŁ : pompy, piasty, półosie, bębny, el. blacharki, szyby, przy
stawka i inne. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
ŻUK : silnik, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów (3), docisk 
sprzęgła, chłodnica, pompa wody i paliwa, silnik po remoncie. 
Robert Rygiel, 57451 Bartnica 71, gm. Nowa Ruda 
ŻUK: silnik - 400 zł, wszystkie części do Żuka, kabina - 300 zl, 
rama • 300 zł, most • 200 zł. Bartoszówek, gm. Strzegom, tel. 
074/855-36-91
ŻUK: chłodnica • 150 zł, skrzynia biegów • 350 zł, głowica • 150 
zł i inne części. Dobrzejów, tel. 076/857-01-67 po godz. 18 
ŻUK: silnik, stan dobry, możliwość sprawdzenia • 700 zł, most 
napędowy - 250 zł, skrzynia biegów • 250 zł i inne. Domasław, 
tel. 071/311-98-33
ŻUK: skrzynia biegów, resory, sprzęgło, rozrusznik, alternator, 
chłodnica, kolumna kierownicy, drzwi kabiny, opony, inny. Jaro
cin, tel. 062/50541-58
ŻUK : skrzynia biegów. Lubań. tel. 075/721-72-12 
ŻUK: izoterma, stan dobry, -400 zł. Sobótka, tel. 0607/66-04-91 
ŻUK Tarpan, Nysa: wal korbowy po szlifie - 200 zł, głowica silni
ka, używana, z klawiaturą - 100 zł, rozrusznik, stan b. dobry • 
100 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
ŻUK : błotnik lewy, nowy, rozrusznik, cena 25 zl. Wrocław, tel.
325-91-81
ŻUK : lampy zespolone, 2 szt., cena 20 zł/szt. Wrocław, tel. 
0603/1648-44, 342-3740 po godz. 17 
ŻUK: pompa, • 50 zł. Wrocław, tel. 071/3574046 po godz. 16 
ŻUK : alternator, prądnica, póloś, mechanizm różnicowy z ko
łem i wałkiem, docisk sprzęgła, gażnik, koła 15 cali z nowymi 
oponami. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
ŻUK: wały główne i napędowe, szyby, skrzynie biegów (3), koła, 
alternatory i inne, - 80 zl. Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
ŻUK : wał pędny łamany, wał korbowy po szlifie, skrzynia bie
gów (3), pompa wody, chłodnica, sprzęgłô  aparat zapłonu, re
sory nowego typu, rozrusznik, głowica, po remoncie, gażnik, 
alternator, pompa hamulcowa, serwo i inne. Wrócimy, tel. 06081
62-39-34O , i »  .
ŻUK : gażnik Webera, wał pędny, łamany, nowy, wał korbowy 
po szlifie + nominał, głowica kpi. po remoncie, opony Radialne 
nowe, resory nowego typu, chłodnica, pompa wodna nowa, 
pompa olejowa, rozrusznik, półosie, mechanizm mostu, skrzy
nia biegów (3), resory. Wrocław, tel. 071/784-6945 
ŻUK: pompa paliwa, nowa • 50 zł. Wrocław, tel. 071/363-44-54 
ŻUK : zawieszenie przednie, zbiornik paliwa, most tylny, wał 
pędny, koła z oponami, linka hamulca ręcznego i sprzęgła. Zię
bice, tel. 074/819-90-62,0600/8145-48 
ŻUK, 1974/75 r.: zawieszenie przednie, rama, zbiornik paliwa, 
opony ♦ felgi (4 szt.). Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-57-38 
ŻUK A-11B, 1989 r. : most tylny z resorami - 130 zł, kabina 
uzbrojona a szybami kpi. • oryg. blacharka i lakier • 420 zl (moż
liwy transport), skrzynia ład. kpi. z podłogą w b. dobrym stanie
• 270 zł, burty metalowe solidnie wykonane • 300 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-66-08,0604/73-89-11
ŻUK, 1990 r., 2120 ccm, benzyna: sflnik b. dobrym stanie - 460 
zł, skrzynia biegów (4) na części • 80 zł, skrzynia biegów (3) - 
100 zł, zawieszenie, szyby, blacharka i inne. Świebodzice, teł. 
074/855-77-75 po godz. 18,0603/43-68-28 
ŻUK, NYSA, 1991 r.: kpi. skrzynia ład. - 350 zl, silnik na części 
kpi. • 130 zł, most tylny • 130 zł, chłodnica • 55 zł. zbiornik pali
wa - 50 zł, burty metalowe - 300 zł, rozrusznik • 45 zł, plandeka 
(nowa) - 210 zł, siedzenia boczne do Nysy • 50 zł, inst. gazowa
• 450 zl. Świdnica, tel. 074/853-66-08, 0604/73-89-11
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SAMOCHODY 
NA CZĘŚCI

Punkty przyjmowania 
reklam płatnych:

AUD1100,1981 r., 1800 ccm, wtrysk 5-biegowy, alum. fel
gi, - 1.400 zł. Domaszkowice, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-09-41
AUD1100,1982 r., 1600 ccm, czarny, szyberdach, 4-drzwio- 
wy, instalacja gazowa, w całości lub na części, - 1.200 zł.. 
Rogów Sobócki, tel. 071/316-36-26 
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, czerwony, kpi. dokumenta
cja, nowy dowód j  tablice rej., 4-drzwiowy, - 350 zł. Stary 
Kisielin, woj. zielonogórskie, tel. 068/320-15-37 
AUDI 80 COUPE, 1983 r. w całości lub na części, bez silni
ka, - 1.000 zł. Kamienna Góra, tel. .0607/42-95-79

•  R E G E N E R A C JA  G ŁO W IC  DO SAM O CH O D Ó W  OP010545| 
C IĄ G N IKÓ W  I C Z Ę Ś C I M A S Z Y N

•  SPAW AN IE  GŁOW IC , A LU M IN IU M  I ŻELIW A  
SKU P , S P R Z E D A Ż , W YM IA N A

•  SZLIFO W AN IE  W AŁÓ W  K O R B O W Y C H  I C YLIN D R Ó W  
55-012 Żern ik i W rocławskie, ul. Orla 12, tel./fax 071/311-33-60

(500 m za granicą Wrocławia w kierunku na Strzelin, 50 m za tablicą drogową 'Żerniki Wrocławskie* w prawo)

CITROEN ZX REFLEX, 1992 r., 108 tys. km, 1400 ccm. 
czerwony, po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany, 
.twardy" dowód, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 
071/348-34-78
DAIHATSU CUOR&, 1988 r., biały, 2-drzwiowy, 5-biego
wy, tylne szyby uchylane, brak silnika, na części, na bia
łych tablicach, - 500 zł. Podgórzyn, tel. 075/761-09-57 po 
godz. 18

techn. sprawny, w całości lub na części, na białych tabli
cach - 2.100 zł. Prudnik, tel. 077/437-61-30 _
FORD ESCORT, 1989 r„ 1900 ćcm, czerwony, komputer, 
el. reg. lusterka, spoilery, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/344-32-81, 0609/53-39-39 
FORD ESCORT, 1991 r., 120 tys. km. 1400 ccm, czamy,
5-drzwiowy, stan b. dobry, bez prawa rejestracji, - 3.700 zł. 
Góra, tel. 0600/52-27-39

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...
Poszukujemy współpracowników INTERLEX, Wrocław
Notfalls 24h B iuro Obsługi Szkód Komunikacyjnych
+48 (602) 197 535 B iuro W indykacji W ierzytelności
+48 (603) 650 536 ul. Ostrowskiego 30

OPOH693 Tel. 071/339-07-56, fax 071/339-04-60

RZECZOZNAW CA
* roszczenia odszkodowań 

komunikacyjnych AC, OC OP012341
• opinie, wyceny, kalkulacje AUDATEX

tel. 071/321-42-67

AUDI 80 TDI, 1992 r., 1900 ccm, bordowy metalic, central
ny zamek, ABS, klimatyzacja, hak, welurowa tapicerka, 
pełne wyposażenie elektr., na białych tablicach • 7700 
DEM. Zgorzelec, tel. 0501/05-37-23 
O  AUDI. AUTA NA ZACHODNICH TABLICACH RE

JESTRACYJNYCH. Sprzedajemy auta osobowe 
i busy, roczniki od 1985 r. i młodsze (na eksport 
cłowy). Możliwość negocjacji cen, dostawy do 
nabywcy. Doradztwo techniczne. Realizujemy 
również zamówienia. Niemcy, Goerlitz k. Zgo
rzelca, tel. 0503/85-22-70 01026551

AVIA A31 niekompletna, w całości lub na części, -1.500 
zL Lutynia, tel. 071/317-12-99 
BMW 316 i, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, w ca
łości lub na części • 800 DEM. Zielona Góra, tel. 
0503/74-29-45
BMW 318 i, 1984 r., 1800 ccm, grafitowy metalic, alumi
niowe felgi, el. reguł, lusterka, halogeny, spoiler, bez pra-. 
wa rejestracji, - 2.000 zł lub zamienię na Fiata 126p, może 
być droższy. Lubin, tel. 0603/29-48-81 
BMW 318 i, 1987 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, bez prawa rejestracji, stan techn. b. dobry, • 1.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 0607/10-32-66 
BMW 320 i, 1986 r., 2000 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, szy
berdach, silnik 6-cylindrowy, bez prawa rejestracji, -1.950 
zł. Jawor, tel. 0607/20-95-06
BMW 735 i, 1985 r., 3500 ccm, wtrysk na części, - 3.000 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-01-20, 312-12-77 
CITROEN AX, 1988 r., 1180 ccm, benzyna, grafitowy,
2-drzwiowy, 4=biegowy, nowe półosie, szerokie zderzaki, 
stan dobry, na białych tablicach, • 1.700 zł. Podgórzyn, tel. 
075/761-09-57 po godz.18

U W A G A

Informujemy, źe spośród kuponów ogło
szeniowych zbieranych na giełdach sa 
mochodowych, p ierwszeństwo druku 
będą m iały ogłoszenia złożone na ku
ponach wyciętych z  dwóch ostatnich 
numerów gazet (wtorkowego i piątkowego). 
Inne ogłoszenia (na kuponach ze star
szych gazet) drukować będziemy w mia
rę wolnego miejsca. 
Chcielibyśmy także przestrzec Państwa 
przed kupowaniem na giełdach samocho
dowych samych kuponów ogłoszenio
wych, oferowanych po niższej cenie i rze
komo wyciętych wcześniej z  gazety. Zde
cydowana większość z  nich to "podrób
ki", drukowane pokątnie i nie mające nic 
wspólnego z Auto Giełdą. Takich ogłoszeń 
publikować nie będziemy, powędrują one 
do kosza.

Informujemy, że kierujemy sie 
następującymi zasadami 

przy kwalifikowaniu ogłoszeń do druku:

✓ w pierwszej kolejności drukujemy 
ogłoszenia bezpłatne, złożone na ku
ponach  w yc ię ty ch  z  dw óch  
ostatnich numerów gazet,

✓ ogłoszenia bezpłatne o tej samej tre
ści drukujemy dwa razy w tygodniu wy
łącznie wtedy, jeżeli oba ogłoszenia 
złożone są  na kuponach wyciętych z 
dwóch ostatnich numerów gazet

✓ nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny, 
a w przypadku samochodów, bez ceny 
i roku produkcji,

✓ nie zamieszczamy bezpłatnie ogło
szeń, których treść wskazuje, że są  
one reklamąfirm, osób prowadzących 
działalność gospodarczą,

✓ nie zamieszczamy bezpłatnie drob
nych ogłoszeń autokomisów, firm zaj
mujących się handlem samochodami, 
częściami samochodowymi, ofert biur 
nieruchomości itp. 

Redakcja

DAIHATSU CUORE, 1988 r., 850 ccm sprawny, na białych 
tablicach, stan b. dobry, - 1.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/08-65-49
FIAT 125p, 1500 ccm w całości lub na części, silnik spraw
ny, - 200 zł. Budzów, tel. 0602/52-62-59 
FIAT 125p, 1983 r., 40 tys. km, benzyna, biały, w całości 
lub na części, -120 zł. Wrocław, tel. 327-79-01 
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, groszkowy, stan silnika b. 
dobry, pełna dokumentacja, w całości lub na części, - 500 
zł. Z. Puzan, 59-733 Wykroty, gm. Nowogrodziec, woj. je
leniogórskie, ul. 22 Lipca 10, po godz. 20 
FIAT 125p KOMBI, 1987 r., 1500 ccm inst. gazowa, prze
bieg 10.000 km po remoncie silnika, w całości lub na czę
ści, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0501/34-75-88 
FIAT 125p, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, zarejestrovyany, 
techn. sprawny, inst. gazowa, silnik i skrzynia biegów Po
loneza, okrągłe zegary, w całości lub na części, -1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-93-91
FIAT 126p, 1980 r., zielony, techn. sprawny, • 300 zł. Strze
gom, tel. 074/855-42-09 po 16 
FIAT 126p, 1981 r., niebieski, lotnicze fotele, sportowa kie
rownica, alternator, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby 
uchylne, do remontu, zarejestrowany, ubezpieczony, • 800 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-10-99 po godz. 19 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, niebieski, stan silnika i skrzy
ni biegów dobry, alternator, koła nowego typu, w całości 
lub na części, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/350-31-99 
FIAT 126p, 1995 r. w całości lub na części, po remoncie 
blacharki, alternator, nowe opony, lotnicze fotele, • 700 zł. 
Pęciszów, gm. Zawonia, tel. 071/312-93-73 
FIAT 127,1978 r., czerwony, karoseria na kołach, skrzynia 
biegów, szyby, udokumentowane pochodzenie, - 250 zł. 
Ziębice, tel. 074/819-25-10, 0602/39-99-86, 819-19-46 po 
18
FIAT 132, zielony, bez silnika, w całości lub na części. Oła
wa, tel. 0604/75-27-83
FORD BUS, 1976/78 r., 1600 ccm blaszak i skrzyniowy, 
bliźniacze koła, w całości lub na części, blaszak zareje
strowany, przegląd do końca roku, -1.500 zł. Bolków, tel. 
075/741432-51
FORD ESCORT, 1986 r., 1900 ccm spalony, udokum. po
chodzenie, brak przegląd/, w całości lub na części, • 1.600 
zł. Wrocław, tel. 071/344-32-81, 0609/53-39-39 
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, czerwony,

FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, 3-drzwio- 
wy, nowy model, na białych tablicach • cena 2100 DEM. 
Świdnica, tel. 0606/12-99-22
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r. w całości lub na części, -
1.200 zł. Krapkowice, woj. opolskie, tel. 0604/38-27-90 
FORD FIESTA, 1979/81 r. poj. 1100 ccm i 1300 ccm, do 
remontu blacharki, zarejestrowane silniki i podzespoły, 
sprawne, w całości lub na części, • 800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-76-72
FORD FIESTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel, niebieski,

I HOLOWNICZE 
AUTONAPRAWA

Wrocław, ul. Brahibórska 82 
tel. 071/355-71-83" '

O P012303

3-drzwiowy, stan dobry, na białych tablicach - 650 DEM. 
^Zgorzelec, tel. 0501/05-37-23 

FORD GRANADA, 1980 r., 2300 ccm, diesel, srebmy, .na 
chodzie”, do remontu, silnik Forda Sierry, -1.100 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-87-40
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, bordowy metalic, stan idealny, zarejestrowany w 
Niemczech - 2.500 DEM. Niemcy, tel. 0049/22-64-66-31, 
0600/11-06-56
FORD SIERRA, 1800 ccm, benzyna. Duszniki Zdrój, tel. 
0604/63-36-35
FORD SIERRA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski,
3-drzwiowy, szyberdach, na białych tablicach, - 1.400 zł. 
Jawor, tel. 076/870-16-60
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2300 ccm, diesel, biały, 
szyberdach, centralny zamek, 5-biegowy, zarejestrowany, 
opłacony, po wymianie głowicy, w całości lub na części, -
2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r., 2300 ccm, diesel, brązo
wy, el. otw. szyby, stan silnika b. dobry, na białych tabli
cach, w całości lub na części - 1.000 DEM. Glinka, gm. 
Góra, woj. leszczyńskie, tel. 0605/85-57-01

ELEKTRONIKA
S A M O C H O D O W A

OP010169
wtrysk paliwa, ABS, liczniki, A/T 

Wrocław, tel. 0-602 318-411

katalog_www

AUTO GIEŁDA W INTERNECIE
w w w .o g lo sze n ia .p o p .p l

Informujemy, że począwszy od 25.03.1999 r za pośrednictwem Auto Giełdy Dolnośląskiej moż
na umieszczać w internecie zdjęcia samochodów, domów i innych obiektów, które ogłaszacie 
Państwo w naszej gazecie. Ogłoszenia bezpłatne osób, które wykupią opcję 'ogłoszenie ze 
zdjęciami w internecie" otrzymają specjalny numer katalogowy. Będzie on drukowany na końcu 
ogłoszenia. Numerten oznaczał będzie, że samochód, dom czy inny obiekt, którego ogłosze
nie dotyczy można obejizeć w internecie na stronie: Wirtualny Katalog Zdjęć, www.sattech.com.pl/ 
katalog. Do każdego ogłoszenia z  numerem dołączać będziemy w internecie 3 kolorowe zdję
cia obiektu, z  trzech różnych ujęć. Zdjęcia te można będzie obejrzeć po wpisaniu numeru 
z ogłoszenia w przeglądarce internetowej.
Koszt publikacji zdjęć wynosi 14 zl (z VAT) za 28 dni ekspozycji na serwerze internetowym. 
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonów: 071/781-71-22,781-71-23

A d re sy  firm  w ykonu jących  zd ję c ia  do kata logu zd ię ć  w  internecie: 

Wrocław:
SAT TECH Computers, ul. Tęczowa 57, telifax 071 781-71-22, 781-71-23 
Auto Giełda Dolnośląska, ul. Kościuszki 135, tel. 071 372-56-54,341-54-02 
Agencja Reklamowa WOJTAS, ul. Zielińskiego 20, telVfax 071/362-39-13 
Lubin:
AINFO-PRESS, Giełda Samochodowa, tel. 0604 48-21-07, tel. 076 84-69-034 
oraz firma Korbut, tel. 0-601 56-94-92
Komis Auto Centrum MAZUR, ul. M. Curie-Skłodowsklej 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 zdieć z  Wałbrzycha. Opola I Zielonej Góry.

WROCŁAW:
A G E N C JA  RE K LA M O W A  "Echo"
ul. Świdnicka 19 (wejście od K. Wielkiego,
przy przcj ściu podziemnym,
tel. 341-06-28, tel./fax 341-06-25
tel. kom. 0-502 09 37 27
e-mail: echo@amnet.pl
A G E N C JA  RE K LA M O W A  "Wojtas'1
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
A G E N C JA  R E K LA M O W A  "P io tr"
tel. 071/372-07-33, 0-501 03 65 53
A G E N C JA  RE K LA M O W A  "Akard"
ul. Komandorska 147 (pawilon - 1 p.)
tel. 071/783-30-(33+34)
"D AM -W ID"
50-349 Wrocław, ul. Sienkiewicza 43
telJfax 071/372-28-34,0-601 154 997, damwid@hot.pl
Agencja Reklamowa "D YZ M E N "
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, tel./fax 076/841-52-30, 841-52-15
59-300 Lubin, ul. Kolejowa 6, Dworzec PKP, I p. 
pn.-pt. w godz. 9°°-l 700 i na terenie giełdy 
samochodowej Lubin (kasa nr 3) 
sob. w godz. 6“ -14°°,nicdz. w godz. 9°°-12M
H. Kupiński
tel. 0-605 359 428,076/724-06-33 
"K E N T E C H "
Legnica, ui. Libana 12, pok. 17 
tel. 076/855-32-06, 0-603 472 258 
KŁODZKO:
G. Święcicki, teren giełdy samochodowej
DZIERŻONIÓW:
os. Złote 5A/6,
tcl./fax 074/31-27-51 (700 - 21°°)
JELENIA GÓRA:
J. Majski, tel. 075/76-78-707,9“>-1400 
"ECO-POL" &. Kiljan, tel. 0-603 50 52 81 
OPOLE:
A. Picczonka, 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°°
ŚRODA ŚLĄSKA:
”H-D -P0L“,4*fMalczycka 4, tel. 071/317-48-27 
"MART-MARK", Biuro Ogłoszeń, ul. Legnicka 16, 
tel. 071/317-66-12 
ŚWIDNICA:
Biuro Usług Gospodarczych,
ul. Konopnickiej 13, teł. 074/853-82-12,851-21-33
e-mail: bug_jj@wb.onet.pl
OŁAWA:
"KA-KAW ", TEL. 071/313-23-22,0-602 46 72 32 
ZIELONA GÓRA:
Biuro Usług Gospodarczych "Koraz", ul. M iła 9 
tel./fax 068/327-02-75 (pn.-pt. 10-18) 
e-mail: koraz@go2.pl 
ŻARY:
MARDO, 68-200, ul. Rynek 8/9, 
telVfax 068/375-99-93 
pon.-pt w godz. 1000-1600
Firma Handlowa, Żary, ul. Mieszka I 13 (budynek
Inkubatora), tel. 068/374-37-87 w. 406
BOLESŁAWIEC:
ul. Widok 23, tel. 0-601 88 45 65
WAŁBRZYCH:
Agencja Reklamowa DESSART
Dariusz Stachurski, tel. 0-602 781 868,0-501 615 511
WOŁÓW:
Firma Handlowo-Usługowa KLIK
56-160 Wińsko-Wołów, pl. Wolności 2
tel. 389-80-80 (wt., czw., pt.) w godz. 12°°-16“
JAWOR:
Biuro Reklam i Ogłoszeń Prasowych 
ul. Strzegomska 6/3, pon.-pt. 10-18 
tel. 076/870-72-43, tel./fax 076/870-72-44 
KALISZ:
CENTRUM OGŁOSZENIOWE "ARGUS" 
tel7fax 062/764-90-46 pon.-pt. 8-16 
oraz na terenie giełdy samochodowej (kiosk) 
RAWICZ:
PHU "TOSKA"
ul. Piłsudskiego 1, teł. 065/546-11-02 
SZAMOTUŁY:
B.H.U. "Marians"
ul. Kapłańska 3, tel. 061/29-25-266 
w godz. 8°°-18“
POLKOWICE:
MARCUS, ul. 3-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

PRZYJMOWANE OGŁOSZEŃ BEZPŁATNYCH 
POZA RB) AKCJĄ 

ZIELONA GÓRA:
tel. 068/327-02-75 (pn.-pt. lO00-^ 00, sob. 8“ -14°°) 
TRZEBNICA:
biuro współpracujące z Auto Giełdą: 
tel./fax 071/312-02-06 
(pn.-pt. 9°°-l800, sob. 9°°-l300)

a takie nasi akwizytorzy 
na giełdach samochodowych.
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FORD SIERRA, 1987 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy. szyberdach, bez prawa rejestracji, stan 
idealny, • 1.400 zł. Zgorzelec, tel. 0607/30-91-59 
FORD SIERRA, 1989/95 r., 2300 ccm, diesel, szary meta
lic, w całości lub na części. Prószków, tel. 077/464-97-02 
po godz. 20
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, CLX, 
biały, w całości lub na części, mocno uszkodzony przód, 
zarejestrowany przód, • 4.300 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36
FORD TAUNUS, 1981 r., 1600 ccm z urzędu celnego, bez 
dokumentacji, - 200 zł. Legnica, tel. 0607/04-07-51 
FORD TRANSIT BUS, 1993 r„ 2500 ccm, diesel 8-o,sobo- 
wy, krótki, oszklony, hak, po wypadku, zarejestrowany, kpi. 
dokumentaqa, faktura zakupu, w całości lub na części, -
7.500 zł lub zamienię na osobowy. Wrocław, tel. 
0604/82-56-45
HONDA CIVIC, 1991 r, 1500 ccm, 16V, czerwony, na czę
ści. Głogów, tel. 076/831-61-88, 831-42-29 
HONDA CONCERTO, 1995 r., 1800 ccm, TDi, srebrny me
talic, w całości lub na części, mocno uszkodzony przód, 
pełna dokumentacja, zarejestrowany, - 5.800 z ł, do uzgod.. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
JELCZ, 1982 r., 80 tys. km • 6.000 zł lub zamienię na do
stawczy. ., tel. 034/314-58-09, 0604/42-03-28 
MAZDA 323,1986 r„ 1100 ccm, niebieski, 3-drzwiowy, stan 
dobry, na białych tablicach • 350 DEM. Zgorzelec, tel. 
0501/05-37-23
MAZDA 626, 1986 r., 195 tys. km, 2000 cćm, benzyna, 
biały, 4-drzwiowy, bez wypadku, w całości lub na części, 
bez prawa rejestracji, - 900 zł. Wrocław, teł. 071/346-66-35 
MERCEDES 123,1979 r. w całości lub na części, • 2.000 
zł. Opole. tel. 0605/66-46-41
MERCEDES 1617, 1979 r., pomarańczowy, - 10.000 zł. 
Wałbrzych, teł. 074/847-76-66, 0601/88-66-66 
MERCEDES 190 E, 1988 r., 176 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, zielony metalic, kpi. dokumentacja, na zachodnich 
tablicach, silnik oclony, zarejestrowany w Polsce, uszko
dzona lewa przednia ćwiartka, w całości lub na części, •
3.000 zł. Brzeg, tel. 077/404-61-61 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00506 
www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 200115D, 1972 r.. 2000 ccm, diesel, czerwo
ny, techn. sprawny, blacharka do naprawy, silnik do czę
ściowego remontu, • 800 zł. Wrocław, tel. 071/373-33-90, 
0503/07-41-51
MERCEDES 200 123,1979 r, diesel, biały, w całości lub 
na części, po wypadku, zarejestrowany, .twardy" dowód 
rejestracyjny, -1.550 zl. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 200 123, 1980 r. zarejestrowany, w całości 
lub na części, - 800 zł. Krapkowice, woj. opolskie, tel. 
0604/38-27-90
MERCEDES 207 D BUS, 1980 r., biały, stan średni, bez 
silnika, długi, wysoki, oszklony, boczne i tylne drzwi -1.800 
zł, silnik 300 D, rozebrany • 1.000 zł, • 2.500 zł. Legnica, 
tel. 076/722-74-41, 0609/28-32-87 
MERCEDES 220 115 W, 1974 r. lekko zdekompletowany, 
dokumentacja, duży odzysk dobrych części, -1.100 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-87-40
MITSUBISHI GALANT, 1982 r.. 2300 ccm. turbo D, sza- 
ro-zielony metalic, bez silnika, uszkodzony przód, zareje
strowany, w całości lub na częśd, -1.100 zł. Kępno, tel. 
062/781-02-60, 0601/89-10-61 
MITSUBISHI GALANT, 1982 r., 2300 ccm, • 850 zł. Wro
cław, tel. 342-63-22 do godz. 15 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, beżowy metalic, pełne wyposażenie, w całości 
lub na części, stan b. dobry, na białych tablicach - 3.400 zł. 
Lubin, tel. 0604/12-25-64
O  MITSUBISHI GALANT, 1988 r., 122 tys. km, 1800 

ccm, benzyna, srebrny metalic, model z  kwiet
nia, 4-drzwiowy, serwo, centralny zamek, el. otw. 
szyberdach, na białych tablicach • 2.700 DEM. 
Żary, tel. 068/470-50-85 (oraz fax), 0606/36-50-95 
87024751

NISSAN BLUEBIRD, 1983 r, 2000 ccm. diesel, -1.200 zł. 
Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-77-52 wieczorem 
NISSAN BLUEBIRD 910, 1984 r.. diesel, metalic, sprze
dam w całości lub na części, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/346-21-06
NISSAN MICRA, 1987 r., 1000 ccm, złoty, 3-drzwiowy, stan 
dobry, na białych tablicach - 450 DEM. Zgorzelec, tel. 
0501/05-37-23
NISSAN MICRA, 1990 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski, 
na białych tablicach, w całości lub na części, stan b. dobry 
- 800 DEM. Zawidów, tel. 075/778-99-20, 0604/14-75-89 
NISSAN SUNNY B 12,1990 r., 1600 ccm, biały, 5-biego
wy, 2-drzwiowy, na białych tablicach -1.000 DEM. Bogaty
nia, tel. 0602/81-23-32
NYSA, 1981 r. zarejestrowana, w całości lub na części, - 
250 zł. Wrocław, tel. 0503/67-72-34 
O  OPEL ASCONA C, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, 

zielony metalic, 5-drzwiowy, na białych tablicach 
• 900 DEM. Żary, tel. 068/470-50-85 (oraz fax), 
0606/36-50-95 87024761 

O  OPEL CORSA, 1991 r., 157 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna szklany szyberdach, na białych tabli
cach -1.800 DEM. Żary, tel. 068/470-50-85 (oraz 
fax), 0606/36-50-95 87024771

OPEL KADETT, 1980 r., 1200 ccm, zielony, bez prawa re
jestracji, polski dowód rej., stan dobry, - 1.500 zł lub za 
mienię na Fiata 126p, po 86 r., stan dobry. Wambierzyce 
tel. 074/871-92-51 po godz. 21 
OPEL KADETT, 1983 r„ 260 tys. km, 1600 ccm, diesel 
beżowy, uszkodzony przód oraz bok, zarejestrowany, w ca 
łości lub na części, - 800 zł. Nowogrodziec, tel 
0601/99-85-55 
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, OHC, benzyna, srebr 
ny metalic, .łezka*, w całości lub na części, 3-drzwiowy 
dzielona tylna kanapa, szyberdach, na białych tablicach,
1.000 zł. Osiecznica, tel. 075/731-25-43
O  OPEL KADETT E, 1986 r., 145 tys. km, 1300 ccm 

benzyna, czerwony, oryg. szyberdach, na bia 
łych tab lica ch  - 1.200 DEM. Żary, tel. 
068/470-50-85 (oraz fax), 0606/36-50-95 
87024721

OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, biały, stan 
dobry, na białych tablicach - 750 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/775-61-13
O  OPEL KADETT, 1989 r., 139 tys. km, 1300 ccm, 

benzyna, czerwony, model z  listopada, 3-drzwio
wy, na białych tablicach • 1.100 DEM. Żary, tel. 
068/470-50-85 (oraz fax), 0606/36-50-95 
87024801

OPEL KADETT, 1989 r„ 160 tys, km, 1600 ccm, benzyna, 
złoty metalic, 3-drzwiowy, szyberdach - 1.000 DEM. Wro
cław, tel. 0604/36-35-30
O  OPEL KADETT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, czar

ny, 5-drzwiowy, szyberdach, na białych tablicach 
- 2.200 DEM. Żary, tel. 068/470-50-85 (oraz fax), 
0606/36-50-95 87024781

O  OPEL REKORD, 1984 r., 131 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, brązowy metalic, model z grudnia, I 
właściciel, stan b. dobry, na białych tablicach • 
1.400 DEM. Żary, tel. 068/470-50-85 (oraz fax), 
0606/36-50-95 87024731 

O  OPEL REKORD, 1986 r., 220 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, czerwony, serwo, centralny zamek, hak 
- 500 DEM. Żary, tel. 068/470-50-85 (oraz fax), 
0606/36-50-95 87024741 

O  OPEL VECTRA, 1990 r., 148 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, niebieski, serwo, centralny zamek, na 
b ia łych  tab lica ch  - 3.200 DEM. Żary, tel. 
068/470-50-85 (oraz fax), 0606/36-50-95 
87024791

PEUGEOT 305,1981 r., 1500 ccm w całości lub na części. 
Krotoszyn, tel. 0608/76-39-48 
PEUGEOT 309,1992 r., 1400 ccm, benzyna, czeiwony me
talic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi, 
obniżony, atrakc. wygląd, w całości lub na części, • 2.950 
zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-15 
PEUGEOT 604,1979 r., 2300 ccm, turbo D w całości lub 
na części, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 338-03-89, 
0603/80-52-14
PEUGEOT 604, 1980 r., 2700 ccm, V6 w całości lub na 
części. Wrocław, tel. 338-03-89, 0603/80-52-13 
PONTIAC TRANS SPORT, 1991 r., 160 tys. km, 3100 ccm, 
benzyna, biały, automatic, klimatyzacja, 7-osobowy, nowa 
tapicerka, techn. sprawny, na białych tablicach, - 8.500 zł. 
Polkowice, tel. 0608/57-99-27 
PORSCHE 924 wyrejestrowany na stałe, uszkodzony sil
nik. -1.500 zł. Wrocław, tel. 0601/55-67-19 
RENAULT 18,1985 r., diesel, bez korozji, na części. Wro
cław, tel. 0503/99-07-05
RENAULT 19 KOMBI. 1983 r., 1600 ccm, benzyna, sza- 
ro-zielony metalic, 5-biegowy, zarejestrowany, w całości lub 
na części, - 1.600 zł. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61 r
RENAULT 19,1990 r., 1700 ccm, wtrysk, szary metalic, na 
części, 5-drzwiowy, szyberdach, serwo, el. otw. szyby, centr. 
zamek, na zachodnich tablicach - 2.800 zł. Wschowa, tel. 
0605/06-95-15
O  RENAULT 21,1987 r., 101 tys. km, 2200 ccm, 

benzyna, brązowy metalic, model z września,
4-drzwiowy, serwo, centralny zamek, skóra, na 
b ia łych  tab licach  - 1.900 DEM. Żary, tel. 
068/470-50-85 (oraz fax), 0606/36-50-95 
87024811

RENAULT 5 GTR, 1987 r., 130 tys. km, 1400 ccm 3-drzwio
wy, szyberdach, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/367-29-81, 
0501/94-40-67
RENAULT FUEGO, 1982 r., 2000 ccm, zielony, inst. gazo
wa, dokumentacja, po wypadku, w całości lub na części, •
1.600 zł. Wąsosz, tel. 065/543-76-59, 0603/22-02-89 
RENAULT NEWADA KOMBI, 1988 r., 1700 ccm. benzyna, 
bordowy, stan dobry, na białych tablicach - 900 DEM. Zgo
rzelec, tel. 075/775-61-13
RENAULT RAPID, na części • 160 zł. Wojnów, tel. 
071/370-01-15 do godź. 16
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 97 tys. km, 1700 ccm, benzy
na, biały, krótki, niski, w całości lub na części, stan b. do
bry - 2.800 DEM. Jasień, tel. 0604/89-54-95 
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 240 tys. km, 2500 ccm, die
sel, czerwony, oszklony, uszkodzony silnik, na białych ta
blicach - 1.600 DEM. Gubin, tel. 06(^80-49-73 
ROBUR, 1990 r. brak wału napędowego i akumulatora, w 
całości lub na części, stan dobry, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/55-96-64
SEAT IBIZA, 1992 r., 90 tys. km, 1200 ccm, biały, zadba
ny, ekonomiczny, ospoilerowany, na białych tablicach, •
2.300 zł. Grodków, tel. 0604/37-03-07 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, srebrny metalic, mocno 
uszkodzony lewy przód, silnik nie uszkodzony, system Po
rsche, zarejestrowany, .twardy* dowód rejestracyjny, - 4.200 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36, 071/348-34-78 
SKODA 105 L, 1981/85 r., 54 tys. km. 1046 ccm. czerwo
ny, stan dobry, bez śladów korozji, techn. sprawny, opony 
Goodyear, pokrowce, zagłówki, bez przeglądu, tylko w ca
łości, - 390 zł. Wrocław, tel. 0607/63-23-05 
SKODA 105L, 1982 r. zadbany, w całości lub na części, - 
600 zł. Skoroszów, gm. Trzebnica, tel. 071/312-72-08 
STAR 200 3W, 1987 r., 95 tys. km, 6820 ccm, pomarań
czowy, wywrót 3-stronny, krótki, ład. 5 ton, kabina nowego 
typu, 3 wycieraczki, przegląd do 10.2001 r, - 6.300 zł. Kom
prachcice, gm. Opole, tel. 077/464-62-80 w godz. 18-21 
STAR 28,1978 r., SW-400 w całości lub na części, • 2.500 
zł. Szczytnica, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-96-75 
STAR 28,1979 r., zielony, 2 szt., poj. 4400 i 6250, w cało
ści lub na części, po remoncie, stan dobry, - 2.500 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-76-64, 0604/55-08-56 
STAR 660,1975 r., benzyna, szary, nadwozie z pogotowia 
technicznego, nowe opony, w całości lub na części, • 2.500 
zł. Głuszyca, tel. 074/880-91-44, 0603/51-18-27 
SUZUKI CARRY, 1984 r. na części, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/795-44-91 po godz. 20 
SUZUKI SWIFT GS, 1989 r., 110 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, niebieski, techn. sprawny, nowe opony, nowe przed
nie hamulce i ukł. wydechowy, na białych tablicach • 1.200 
zł. Polkowice, tel. 076/845-34-54 
SYRENA, 1978 r., 10 tys. km sprawny, wyrejestrowana, w 
całości lub na części, - 300 zł. Wiry, gm. Marcinowice, tel. 
074/850-56-82
TARPAN, 1986 r., 2100 ccm, benzyna skrzyniowy, do re
montu, w całości lub na części, uszkodzony silnik - 450 zł, 
drugi Tarpan blaszak, po wymianie błotników, podłogi, pro
gów, po remoncie hamulców, zawieszenia przedniego oraz 
malowaniu, stan b. dobry • 2.100 zł. Świdnica, tel. 
074/852-22-35
TOYOTA COROLLA, 1986 r. 3-drzwiowy - 700 DEM. Wro
cław. tel. 0502/16-91-84
TOYOTA HIACE, 1985 r., 2400 ccm, diesel po wypadku, w 
całości lub na części, bez silnika, zarejestrowany, - 2.200' 
zł. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 0605/62-69-98 
TRABANT 601 S, 1976 r., 50 tys. km, 600 ccm, zielony, 
kpi., hak, gruba kierownica, fotele Opla, estetyczny, • 280 
zł lub zamienię na telefon komórkowy. Wałbrzych, tel. 
074/665-74-67 po godz. 18
VOLVO 240 KOMBI, 1986 r., 2300 ccm, benzyna, czerwo
no-czarny, hak, stan podzespołów mechanicznych b. do
bry, bez prawa rejestracji, w całości lub na części, • 1.600 
zł. Kępno, tel. 062/781-02-60, 0601/89-10-61 
VW GARBUS, 1969 r. bez prawa rejestracji, na części, -
1.400 zł. Miękinia, tel. 071/317-85-01 
VW GARBUS 1303,1973 r., 1300 ccm techn. sprawny, na 
zachodnich tablicach - 2.500 zł. Żagań, tel. 0609/15-15-81 
VW GOLF 1,1978 r., 1200 ccm 4-drzwiowy, w całości lub 
na części. Wrocław, tel. 071/36447-87, 0502/53-17-39 
VW GOLF 1,1979 r., 275 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zie
lony, ważny przegląd, - 1.200 zł. Sobótka, tel. 
071/346-11-42
VW GOLF, 1985 r., 160 tys. km, 1600 ccm, czerwony, szy
berdach, 3-drzwiowy, obniżony, sportowy ukł. wydechowy, 
ciemne 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, czer

wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy,- stan b. dobry, bez prawa re
jestracji, - 2.500 zł. Rawicz, tel. 060 )̂33-30- 9̂ - 1 
VW GOLF II, 1985 r., 120 tys. km, 1600 ccm. behzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy, stan techniczny b. dobry, w całości 
lub na części, bez prawa rejestracji, * 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/77-90-48
VW GOLF II, 1986 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
na części lub w całości, - 2.500 zł. Góra, tel. 065/544-15-85, 
0603/06-29-22
VW GOLF II, 1986 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, ABS, alum. felgi, podwójne lampy, 3-drzwio
wy, 4x4, na białych tablicach, 5-biegowy, bez prawa reje
stracji, • 2.600 zł. Legnica, tel. 0607/18-10-88 
VW GOLF I CABRIO, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, bordo
wy, stan b. dobry, bez prawa rejestracji • 2.400 DEM. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-29-72 
VW GOLF II, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm na białych 
tablicach, • 1.800 zł. Nysa, tel. 0600/34-65-75 
VW GOLF, 1987 r. karoseria do rejestracji, z Urzędu Cel
nego, • 1.600 zł. Żary, tel. 0606/15-93-76 
VW GOLF, 1989 r., 1300 ccm, bordowy, 3-drzwiowy, szy
berdach, bez prawa rejestracji, • 1.900 zi. Jawor, tel. 
0607/20-95-06
VW GOLF SKŁADAK, 1992 r., 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, bez silnika, • 1.500 zł. Góra, tel. 065/543-35-81 
VW JETTA, 1981 r., 1600 ccm, benzyna w całości lub na 
części, • 1.500 zł. Lubin, tel. 076/724-64-63 
VW JETTA, 1982 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna
4-drzwiowy, stan b. dobry, bez prawa rejestracji, -1.500 zł. 
Legnica, tel. 076/858-49-23
VW JETTA, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, szyberdach, reguł, pasy, kpi. dokumentacja, bez prawa 
rejestracji, stan idealny, na zachodnich tablicach -1.300 
DEM. Klępina, tel. 068/327-62-92, 0603/44-06-23 
VW JETTA, 1991 r.. 1600 ccm, benzyna, granatowy, sze
rokie zderzaki, na białych tablicach - 2.500 DEM lub na 
gotowo - 10.500 zł. Gubin, tel. 0606/80-49-73 
VW LT 28,1980 r., 2000 ccm do kapitalnego remontu, w 
całości lub na części, • 2.700 zł. Zielona Góra, tel. 
068/360-62-97, 0602/83-81-67 
VW PASSAT, 1980 r., 640 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
gaz w całości lub na części, rej. do 02.2002r, cena 800 zł. 
Różaniec, gm. Kąty Wr., tel. 071/789-13-66 
VW PASSAT KOMBI, 1981 r., 1600 ccm, diesel, kremowy, 
zarejestrowany, aktualny przegląd, do remontu, w całości 
lub na części, - 2.200 zł. Złotoryja, tel. 076/878-27-96, 
076/878-70-78
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 2600 ccm, granatowy, bez 
prawa rejestracji, stan b. dobry, alum. felgi - 1.000 DEM 
lub zamienię na zarejestrowany. Mojesz, tel. 0502/67-28-28 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, biały, szerokie 
zderzaki, szyberdach, bez prawa rejestracji, -1.400 zł. Wro
cław, tel. 0607/81-69-46
VW PASSAT KOMBI, 1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm, nie
bieski, nowy model, inst. gazowa, hak, radio, b. oszczęd
ny, stan idealny, bez wypadku, bez prawa rejestracji, - 5.500 
zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-44-11 
VW POLO, 1984 r., 900 ccm, żółty, uszkodzona prawa stro
na, bez prawa rejestracji, stan dobry - 500 DEM. Wrocław, 
tel. 071/352-41-84
VW POLO FOX, 1984 r, 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
szyberdach, stan dobry, - 1.300 zł. Wrocław, tel 
0604/36-35-30
VW POLO, 1986 r., 1000 ccm, szary, w całości lub na czę
ści, - 900 zł. Zielona Góra, tel. 0607/13-05-41 
VW POLO, 1988 r., 1300 ccm, benzyna stan dobry, na bia 
łych tablicach - 500 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
VW POLO, 1990 r, 1000 ccm, biały, w całości lub na czę 
ści, - 1.200 zł. Zielona Góra, tel. 0607/13-05-41 
VW SCIROCCO, 1979 r. w całości lub na części -1.000 zl 
Wrocław, tel. 0602/48-87-89
WARTBURG 353, 1985 r., 77 tys. km, 992 ccm. 2-suw. 
pomarańczowy, w całości lub na części, • 400 zł. Wrocław, 
tel. 350-87-47, 0501/27-62-50 
WARTBURG, 1990 r., 1300 ccm, benzyna stan dobry, na 
białych tablicach - 650 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
ZASTAWA, 1980 r., 80 tys. km, biały, w całości lub na czę
ści, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/339-29-59,0608/76-37-36 
ZASTAWA 1100,1980 r., 1100 ccm, benzyna na kołach, 
niekompletny, udokumentowane pochodzenie, - 200 zł. Zię
bice, tel. 074/819-25-10, 0602/39-99-86, 819-19-46 po 18

STAROCIE
„II ZLOT FIATA" oldtimer, 8-9.06.2001 r., w Opolu, pod
czas Festiwalu Opolskiego. Opole, tel. 077/456-72-95 
BMW 1502,1968 r., - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/324-41-74 
po godz. 22. 0607/17-99-33
BMW 2002 TH, 1972 r., 2000 ccm, wtrysk czerwony, orygi
nalny w 100%, moc 130 KM, 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
CITROEN BL-11, 1949 r., 1910 ccm, benzyna, w całości 
lub na części, nowe i używane, razem 400 kg, - 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-76-94
CZĘŚCI DO WARSZAWY SEDAN : błotniki, klapy, atrapa, 
drzwi, zderzaki, szyby, opona. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
CZĘŚCI DO WARSZAWY: 2 błotniki przednie, progi z nad
kolami, podłuźnice tylne, rura wydechowa, inne, -1.200 zł. 
Wojcieszów, tel. 075/751-22-82 
CZĘŚCI WILLYSA MB, 1942 r. przedni i tylny mosty, różne 
części silnika, wały napędowe - od 100 zł. Opole, tel. 
0606/15-13-06
FIAT TOPOLINO, 1939 r. silnik, skrzynia biegów, rama 
blacharka po remoncie, otwierany dach, dokumentacja,
5.500 zł. Wrocław, tel. 071/317-81-19, 0605/10-16-36 
FORD TAUNUS 17M, 1965 r., 200 tys. km, 1500 ccm, ben 
zyna V4, po remoncie, zarejestrowany, dużo części zapa 
sowych (silnik, skrzynia biegów, most, wał napędowy, inne]
- 6.000 zł. Lubań, tel. 075/722-27-32, 075/722-28-07 
GAZ 69, 1956 r. w tarkcie remontu, niekompletna doku 
mentacja, - 1.700 zł. Lubomierz, tel. 075/783-37-42 
GMC, 1942 r. 6 x 6, w trakcie odbudowy, kpi. silnik po na 
prawie głównej, .na chodzie* - 6.000 zł. Opole, tel 
077/455-97-10 po godz.20
KUPIĘ AUTO AMERYKAŃSKIE najchętniej z dokumenta 
mi, krążownik szos, może być do remontu. Wrocław, tel 
0601/71-69-78
KUPIĘ SAMOCHÓD VW KARMANN. Wrocław, tel 
0501/34-48-32
KUPIĘ STARE MOTOCYKLE wózki boczne oraz części. 
Olszyna, tel. 075/721-25-41
MERCEDES 250 CE COUPE. 1970 r.. 2-drzwiowy, auto
matic, skórzana tapicerka, centralny zamek, szyberdach, 
wspomaganie kier., stan dobry, - 16.500 zł. Kępno, tel. 
0607/35-01-40, 062/782-49-58 
MOTOCYKL DKW RT 200,1954 r., 200 ccm, silnik nie ory
ginalny, brak dokumentacji lub zamienię na stary wózek 
boczny. Olszyna, tel. 075/721-25-41 
OPEL BLITZ-CLAINE, 1942 r. kpi., w trakcie odbudowy z 
dokum. - 7.000 zł. Opole, tel. 077/455-97-10 po godz.20

ŚHL M-04,1952 r., 125 ccm, nowe sprychy, nowo chromo
wany, w częściach, nowe łożysko wału, - 600 zł. wilkówf 
tel. 0606/98r65-69, 076/878-10-47 
SKODA SAINT ARKA, 1952 r., 1200 ccm kpi., do remontu, 
+ zapasowe szyby, kolumna kier., drążki, • 1.500 zł lub za
mienię na stary motocykl do 45 r.. Molestowice, tel. 
0603/51-27-35
WARSZAWA 203,1967 r., 56 tys. km, silnik górnozaworo- 
wy, stan dobry, przegląd do 07.2001 r., nowy akumulator, 
nowa prądnicą, nowy regulator napięcia, -1.100 zł. Nysa, 
tel. 0600/15-43-02
WARTBURG 312 KOMBI, 1962 r., 1000 ccm, otwierany 
dach, techn. sprawny, garażowany, części zamienne, -
3.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-19-76, 0609/25-94-37 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod 
numerem • A00514 www.autogielda.com.pl)
WILLYS MB, 1942 r. terenowy, rama, stan idealny • 3.000 
zł. Opole, tel. 0606/15-13-06 
ZASTAWA 750, 1965 r., 750 ccm, II właściciel, w 100 % 
oryg., eksploatowana tylko latem + dużo części, stan ide
alny, • 3.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-89-86

PO JAZD Y  
SP EC JA LN E

O ASENIZACYJNY IFA LO 50 niebieski, poj. becz
ki 5.000 I, stan dobry, cena do uzgodnienia. 
Racula, tel. 068/327-53-39 87022781 

ASENIZACYJNY SKODA LIAZ MTS 27, 1982/91 r. poj. 
beczki 83001, • 18.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-17-28 
ASENIZACYJNY STAR 200,1978 r. stan dobry, -12.000 
zł. Wrocław, tel. 071/781-77-24. 0608/10-66-07 
ASENIZACYJNY STAR 200,1981 r. do wywozu szamba, 
wspomaganie kier, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 363-46-26 po 
godz. 20
AUTOKEMPING VW LT 28 WESTFALIA, 2000 ccm, ben
zyna + gaz, lodówka, kuchenka, zlewozmywak, ciepła 
woda, prysznic, instalacja 12 i 220 V, dużo części zapaso
wych, tj. silnik, skrzynia biegów, tylne i przednie zawiesze
nie i inne, całość odremontowana profesjonalnie w 2000 
r., stan idealny, - 18.000 zł. Wrocław, teł. 071/789-17-82, 
0604/32-84-91
AUTOLAWETAFIAT DUCATO. 1988 r. zarejestrowany jako 
specjalny, na kat B, • 14.500 zł lub zamienię na osobowy. 
Świebodzice, tel. 0607/57-80-43 
AUTOSKLEP PEUGEOT J9, 1982 r., 120 tys. km, 2500 
ccm, diesel, przystosowany do sprzedaży, klapa z boku 
otwierana do góry, półka na dół, regały, lada chłodnicza, -
7.500 zł łub zamienię. Bogatynia, tel. 075/773-27-65, 
075/773-03-20
BANKOWÓZ 1-osiowy, 2500 I. • 2.500 zł. Lipa, gm. Bol
ków, tel. 0608/89-51-46
BETONOMIESZARKA JELCZ 317 6 m3, stan idealny, -
16.000 zł lub zamiana na naczepę wywrotkę, 3-osiową. 
Nowa Sól. tel. 0603/92-82-50 
BETONOMIESZARKA ROMAN, 1980 r. pojemność grusz
ki 5.5 m3, gotowa do pracy, • 20.000 zł. Jawor, tel. 
076/870-57-13 po godz. 18
BETONOMIESZARKA TATRA 148, 1983 r. stan techn. i 
wizualny 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, 
1el. 0602/69-90-51
BETONOMIESZARKA TATRA 815,1990 r., stan b. dobry, 
po remoncie, stan opon dobry, • 34.000 zł + VAT. Nowa 
Ruda. tel. 0607/42-45-35-
O  CZĘŚCI DO KOPAREK NOBAS 1233/32 631/32: 

części nowe i używane, po regeneracji - od 100 
zł. Lubin, tel. 076/844-92-42, 0606/27-55-78 
84016281

DŹWIG HYDROS, 1980 r. udźwig 40 ton, wysięg 27 m, 
' stan dobry, • 100.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
DŹWIG JELCZ DS 101K, 1986 r., 10 tys. km, 11100 ccm, 
biały, specjalistyczny, stan b. dobry, ważny dozór techn. 
dźwigu, idealny do wykopów i rozładunku wagonów, -
35.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/778-00-55
DŹWIG LIAZ BUMAR, 1986 r. udźwig 10 t, stan dobry, •
19.000 zł + VAT. Kalisz, tel. 062/764-77-38,0604/07-06-67 
DŹWIG LIAZ BUMAR, 1987 r. udźwig 10 ton, stan b. do
bry, dozór, - 34.000 zł + VAT lub zamienię na osobowy. 
Kłodzko, tel. 0602/69-90-51
DŹWIG POLAN, 1982 r. stan b. dobry, po remoncie kapi
talnym, gotowy do pracy, udźwig 16 t, • 27.000 zł. Wro
cław, teł. 0501/10-60-51
DŹWIG POLAN ŻK-162,1988 r. samojezdny, I właściciel, 
stan b. dobry, - 32.000 zł. Szymanowo, tel./fax 
065/546-44-75, 0601/56-39-28 
DŹWIG PRAGA, 1984 r., diesel, techn. sprawny, po re
moncie silnika, 3 napędy, - 16.000 zł. Złotoryja, tel. 
0603/70-80-01, 0603/70-80-03 
DŹWIG RDK 160,1977 r. gąsienicowy, • 20.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/44-38-93
DŹWIG RDK 200,1988 r., 4VD 14,5/2 gąsienicowy, udźwig 
22t, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 0603/44-38-93 
DŹWIG ROMAN 10T, 1977 r. stan dobry, - 35.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/44-38-93
DŹWIG STAR. 1973 r., • 6.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/44-38-93
DŹWIG STAR 660 ZSH6,1975 r., 17 tys. km, 4680 ccm, 
udźwig 6300 kg, 3 napędy, wys. podnoszenia 13 m, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, - 6.500 zł. Komprachci
ce, gm. Opole, tel. 077/464-62-80 w godz. 18-21 
DŹWIG STAR 660,1980 r., 6000 ccm, diesel, wysięgnik 
teleskopowy, zarej., nowe opony, techn. sprawny, kpi. do
kumentacja dozorowa, -12.000 zł lub zamienię na dostaw
czy. Góra Śl., tel. 065/543-33-71, 0605/21-59-25 
DŹWIG TATRA 148 AD16,1982 r., stan b. dobry, udźwig 

* 16 ton, czeskie dozory, do sprowadzenia, - 35.000 z ł+VAT. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r. udźwig 20 ton, dozór, 
stan b. dobry, - 48.000 zł + VAT. Nysa, tel. 0602/69-90-51 
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r., stan b. dobry, udźwig 
20 ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, - 50.000 
zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 815 AD 28,1988 r., stan b. dobry, udźwig 
28 ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, -110.000 
zł + VAT. Ratno Dolne, tel, 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 815 AD 20,1990 r., stan b. dobry, udźwig 
20 ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, - 90.000 
zł + VAT. Ratno Dolne. tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
KOPARKA, 1987 r., prod. rosyjskiej/stan b. dobry, po re
moncie, łyżka 1.2 m, na kołach, z przodu lemiesz do rów
nania, - 21.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 0603/71-67-11 
KOPARKA ATLAS 1302,1982 r. kołowa, opony 90%. mo
noblok, silnik Deutz, • 27.000 zł + VAT. Chojnów, tel. 
076/818-92-27, 0602/66-79-96, 0604/08-56-65 
KOPARKA ATLAS 1602,1986 r. gąsienicowa, 171, łyżka 
0.9 m3, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-37-00 
KOPARKA ATLAS 1304K, 1991 r. kołowa, ramię 3 razy
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łamane, stan techniczny b. dobry, - 66.000 zł + VAT. Choj
nów, tel. 076/818-64-30, 0601/78-78-15 
KOPARKA ATLAS 1604,1994 r. kołowa, 181, -110.000 
zł. Zielona Góra, tel. 068/385-00-31 
KOPARKA CAT 318,1997/98 r. 2 sztuki, kołowe. 181,2500 
mtg i 1500 mtg, łyżki 1 m3 -165.000 i 175.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/385-00-31
KOPARKA DH101,1990 r. gąsienicowa, do głębokich wy
kopów, poj. łyżki 1.3 i 1.6 kubika, gwarancja, stan b. dobry, 
- 42.000 zł lub zamienię. Kluczbork, tel. 077/418-93-47, 
06JJ8/51-35-97
KOPARKA EDER 400 M kołowa, sprowadzona z Niemiec, 
• 15.000 zł. Warta Bolesławiecka, teł. 076/818-93-49 
KOPARKA FORTSCHRITT T-174,1989 r. mało eksploato
wana, idealna do załadunku węgla, duży chwytak jedno- 
tłokowy. - 12.000 zł. Lubań. tel. 075/721-18-43. 
0602/43-77-12
KOPARKA HANOMAG. 1985 r.. V6 waga 221. silnik Deutz, 
gąsienicowa, • 32.000 zł. Czemikowice, tel. 076/817-89-24, 
0602/27-41-08
KOPARKA JCB 3CIII, 1982 r. otwierana łyżka, gotowa do 
pracy, • 28.000 zł + VAT. Chojnów, teł. 076/819-62-27, 
0602/66-79-96, 0604/08-56-65 

• KOPARKA KASTOR P-603,1980 r. kołowa, techn. spraw
na. -15.500 zł. Lubań. tel. 075/721-1843.0602/43-77-12 
KOPARKA KOMATSU PC-180.1990 r. gąsienicowa, prze
bieg 5800 mtg, 2 łyżki, waga 19t, stan idealny, - 82.000 zł 
+ VAT. Szymanowo. teł. 065/54644-75 /fax, 0601/56-39-28 
KOPARKA KS-251 linowa, samojezdna • na Starze 660, 
techn. sprawna, stan b. dobry, -12.000 zł. Ząbkowice Ślą
skie, teł. 074/815-1343 w godz. 7-15 
KOPARKA LIEBHERR 901, 1980 r.. stan b. dobry, łyżka
0.6 m3, gąsienicowa, - 18.000 zł. Szprotawa, tel. 
0601/7946-94
KOPARKA LIEBHERR 941,1982 r., stan dobry, łyżka 12 
m3, gąsienicowa, • 46.000 zł. Szprotawa, tel. 
0601/7946-94
KOPARKA LIEBHERR 921,1983 r. łyżka 0,8 m3, gąsieni-
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cowa, - 30.000 zł. Wądroże Wielkie, teł. 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. gąsienico
wa, dzielona łyżka, zrywak, waha 12 t, poj. łyżki 2 m3, -
35.000 zł. Chojnów, tel. 076/819-62-27, 0602/66-79-96. 
0604/08-56-65
KOPARKA NOBAS 623 diesel, dużo nowych części (2 sil
niki, 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, 
0602/30-50-52
KOPARKA NOBAS 632,1990 r. łyżka 0,6 m3, stan b. do
bry, • 18.500 zł + VAT lub wynajmę. Wrocław, tel. 
0502/43-39-39
KOPARKA O&K MH4,1970 r. kołowa, stan bardzo dobry, 
• 19.800 zł. Miechów, tel. 062/786-12-87 
KOPARKA O&K MH5,1993 r. kołowa. PMS, łyżka 1 m3. 
waga 181, - 64.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
KOPARKA OSTRÓWEK K-162,1978 r. w ciągłej eksplo
atacji, stan dobry, -15.000 zł. Wrocław, teł. 0600/12-87-57 
KOPARKA WARYŃSKI, 1976 r. linowa, podwozie Star 66, 
pług z przodu, 2 wysięgniki, 2 silniki diesla do poprawek, 
bez prawa rejestracji, - 7.000 zi lub zamienię na osobowy. 
Bolesławiec, tel. 075/644-90-99 
KOPARKA WARYŃSKI K-406,1981 r. kołowa, nowe pom
py, stan b. dobry. -15.000 zł. Jemielno, woj. leszczyńskie, 
tel. 0601/75-65-75
KOPARKA WARYŃSKI K 407 B. 1981 r. techn. sprawna, 
gotowa do pracy, stan dobry, • 8.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-29-91
KOPARKA WARYŃSKI K-406A, 1982 r. stan dobry, po re
moncie silnika, techn. sprawny, pomalowana, sprowadzo-
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ÔGUMIENIA ■ WCISKANIE OPON NA PRASIŁJ

na z zagranicy, - 17.000 zł. Strzelin, tel. 071/796-11-95, 
0607/40-53-84
KOPARKA WARYŃSKI K 606,1983 r., - 19.500 zł. Świd
nica, tel. 074/852-96-10
KOPARKA WARYŃSKI K 607,1984 r. kołowa, stan sinika 
dobry, - 22.000 zł. Czemikowice, tel. 076/817-89-24, 
0602/27-41-08
KOPARKA WARYŃSKI K-407,1984 r., kołowa, przygoto
wana do pracy, dodatk. 3 łyżki, - 15.000 zł. Głogów, tel. 
076/832-18-76
KOPARKA WARYŃSKI K 606, 1984 r. po remoncie, •
15.500 zł lub zamienię na samochód osobowy. Pokój, tel.
677/469-80-24, 0604/56-09-37
KOPARKA WARYŃSKI K-621,1986 r. kołowa, stan dobry,
- 36.000 zł. Szymanowo, tel./fax 065/546-44-75,
0601/56-39-28
KOPARKA WARYŃSKI KM 251,1986 r. gąsienicowa, po 
remoncie kapitalnym, I właściciel, do głębokich wykopów, 
stan idealny, - 18.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-93-47, 
0608/51-35-97
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Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48 
tel. 071/311-27-00,0-601 569 266, S00-!?00

lany, kwadratowa kabina, komplet łyżek + widły, gotowa 
do pracy, stan b. dobry, - 15.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-18-83
KOPARKOSPYCHARKA EDER 805, 1985 r., DEUTZ le
miesz, łyżka 0.6 m3, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, • 
35.000 zł. Wrocław, tel. 789-97-22, 0601/92-72-44 
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK K 161,1974 r., go
towa do pracy - 12.500 zł, zamienię na samochód osobo
wy, poj. do 1300 ccm lub przyczepę kempingową. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-23-50
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK K-161,1974/94 r., 
7600 ccm, po remoncie silnika i skrzyni biegów (gwaran
cja), stan opon i akumulatorów dobry, 2 łyżki 40-80, w cią
głej eksploatacji, - 8.000 zł + VAT. Wałbrzych, tel. 
074/666-27-72, 0503/03-96-51 
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK K 162,1987 r., dwie 
łyżki, stan b. dobry • 140.000,- CZK. Czechy, tel. 
042/06-08-40-93-25
KUPIĘ KOPARKĘ kołową, w rozliczeniu samochód Ford 
Escort 1.8 D z 1992 r. Brzeg, tel. 077/416-47-21, 
0606/69-16-83
KUPIĘ KOPARKĘ czerpakową tzw. .wędkę" na gąsieni
cach, stan dobry lub do małego remontu. Trzciel, tel. 
0603/42-11-15
KUPIĘ ŁADOWARKĘ FADROMA1-2. Ł-200, L-201 Stalo
wa Wola, L-341 inny sprzęt budowlany. Szymanowo, tel./fax 
065/546-44-75, 0601/56-39-28 
KUPIĘ PODNOŚNIK KOSZOWY P-183, P-184 oraz dźwig
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MASZYNY I URZĄDZENIA BUDOWLANE
ŹRÓDŁA 66 , 55-330 Miękinia, tel. 071/317-81-97 

tel. kom. 0-603 134 628, 0-601 872 629, 0-502 433 939 
MASZYNY BUDOWLANE, CZĘŚCI ZAMIENNE, NAPRAWY ■ REMONTY

KOPARKA WARYŃSKI 406,1986 r. silnik C-360, stan b. 
dobry, - 13.500 zł. Kluczbork, tel. 077/418-93-47, 
0608/51-35-97
KOPARKA WARYŃSKI K-408, 1987 r. gąsienicowa, stan 
b. dobry, gotowa do pracy, • 23.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-15-31
KOPARKA WARYŃSKI 408,1988 r., stan b. dobry, po re
moncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, • 25.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
KOPARKA WARYŃSKI 611,1990 r., stan b. dobry, po re
moncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, i  42.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 0603/71-67-11 
KOPARKA WARYŃSKI K-612,1992 r. stan idealny, orygi
nalny lakier, przebieg 2.000 mtg, - 62.000 zł + VAT. Szy
manowo, tel./fax 065/546-44-75, 0601/56-39-28 
O  KOPARKI NOBAS 631, 632,1986 r. oraz nacze

pa niskopodwoziowa DT-75 o ład. 16 ton; przy
stawka do DT-75, do kopania rowów; przycze
pa niskopodwoziowa 40 ton; naczepa do Stara 
200, ze zbiornikiem kwasoodpomym o poj. 10 
tys. litrów; nadwozie-chłodnia do Stara i Jelcza, 
z b io rn ik i kwasoodporne i sta low e., tęl. 
062/785-65-75 01028241

KOPARKOŁADOWARKA JCB 3D, 1990 r., turbo otwiera
na szczęka, teleskop, 4x4, 2 łyżki, stan b. dobry, gotowa 
do pracy, - 66.000 zł. Raciborowice, tel. 076/818-96-49 wie
czorem
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3CX, 1993 r. 2000 mtg, stan 
techniczny b. dobry, • 69.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-64-30, 0601/78-78-15 
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3CX, 2000 r. żółty, napęd 
na 4 koła, przebieg 350 mtg, odstąpię leasing (90.000 zł 
spłacone), 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 MASSEY-FERGUSON, 1984 r., 
diesel 4x4, łyżka przednia, stan b. dobry oraz inne maszy
ny budowlane, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 0600/12-87-57 
KOPARKOŁADOWARKA MECALAC 11CX, 1990 r. łyżka 
do załadunku, kopania i widły, stan b. dobry, - 62.000 zł + 
VAT. Wrocław, tel. 071/311-40-94 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK stan b. dobry, go
towa do pracy, sprzedaż z powodu choroby, • 15.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-29-12
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, 1984 r., -17.500 
zł. Wrocław, tel. 071/351-00-64 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162,1986 r. stan 
b. dobry, - 28.500 zł. świdnicćl, tel. 074/852-09-18 wieczo
rem
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K162,1988 r. nowe 
ogumienie, stan b. dobry, • 29.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-56-17
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1980 r. typ rolniczy, 
stan dobry, • 5.900 zł. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, 
tel. 068/388-92-22, 0603/83-55-66 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 19871  stan dobry, 
-14,000 zł. Czernica, woj. wrocławskie, tel. 0609/45-54-46 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1988 r., stan b. do
bry, kwadratowa kabina, typ budowlany, stan opon dobry, 
stan techn. idealny, - 15.000 zł + VAT. Nowa Ruda, teł. 
0607/42-45-35
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1988 r. typ budów-

  ____     u r s

PUPH "BAUM” SPRZEDA
1. Ładowarka chwytakowa FORTSCHRITT 174-2,1966 r., hydrauliczne

podpofy    ...........------------------  .__  13.500WAT
2. Wózek wiciowy NISSAN, 1990 r ,  udźwig 2 ,5 1. przesuw wideł 20.000WAT
3. Wózek widłowy ‘B UŁG AR-, 1989 r.. udźwig 3.51 ............. ..........  16.000WAT
4. Wózek widłowy terenowy DESTA. 1992 r., udźwig 3 ,5t, duże koła---------

____________________________ __________ 28.000WAT
5. Wózek widowy, diesel, udźwig 1 ,6 1 ,1991 r. —  ----------------  12.000WAT
6. Wózek widowy efektyczny, udźwig 1 1, nowe baterie, ładowarka,

dużo zapasowych części _____ —  5.5G0WAT
7 . Wózek widowy R IO N , 1983 r., udźwig 151, diesel,

stoik Mercedesa, przesuwny maszt —  ---------  13.000WAT
8. Wózek widowy terenowy LWÓW, benzyna, udźwig 5 1, dod. na części

pompa, skrzynia biegów, przeMatMa, duże bliźniacze koła 10.000WAT
9. Ładowarka kokwa FORTSCHRITT T-174-1, bez podpór,

napęd 4 x 4 , chwytak do rozładunku_____________ .. . . . .  8.000+VAT

10. Autobus J E L C Z  A-80, odbudowa w 1997 r . ------------------------------- 8.000
11. Przyczepa samowyładowcza, rolnicza .............. .— ............... 2.100+VAT
12. Wózek widowy H ERKUU FT, udźwig 2 ,5 1 ,1994 r .   21.000WAT
13. Wózek widowy boczny TRANSPORTA, udźwig 5 1 ................ 21.000+VAT
14. Wózek widowy TAKRAF, udźwig 6 .3 1 ,1988 r . ---------------- 20.000WAT
15. Koparka gąsienicowa FUCHS 714,1986 r., hydraulika na młot, waga 20 1,

silnik 6 cylindrów D EU T Z, prądnica na elektromagnes —  45.000 + VAT
16. Ladowaka czobwaL-34,1986 r„ po remoncie ♦ dugi zmiennik,

stan b. dobry 68.000+YAT
17 . Pfa do dęcia betonu S TIH L ...............- — ----------------  1-500 zl
18. Naczepa niskopodwoziowa LA NGEND ORF, 1988 r.,

przegląd międzynarodowy------------------------    48.000 ♦ VAT
19. Walec wibracyjny AMMAN, 1990 r ,  . . . . . . . . . . . . .  10.000 ♦ VAT
20. Zmiennik napędu do ładowarki L-34, po regeneracji

z  pompą jazdy « . . .  .    2500 ♦ VAT

PRZESIECZANY (przy trasie A-4 Zgorzelec-Bolesławiec). Maszyny sprowadzane z Niemiec, 
nie pracowały w kraju, tel. 075/771-83-93 0-601 71 94 96,0-607 285 941

KĘMOT>c. WÓZKI 
W I D Ł O W E

TOYOTA I INNE 
KOMIS, SERWIS, CZĘŚCI

Wrocław 
ul. Karmelkowa 66 
tel. 071/33-702-44 
fax 071/33-702-46

na podwoziu samochodowym od 16-401, mogą być do re
montu. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
ŁADOWARKA, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 0603/44-38-93 
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 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 do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00502 
www.autogielda.com.pl)
ŁADOWARKA FADROMA 1-200, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/328-77-56
ŁADOWARKA FADROMA L-200,1980 r. stan b. dobry, •
28.000 zł. Złotoryja, tel. 0603/19-43-20 
ŁADOWARKA FADROMA L-201.1990 r. w ciągłej eksplo
atacji, zarejestrowana, • 49.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Wrocław, tel. 0607/58-42-93
ŁADOWARKA FRISH-FAUN F900 po remoncie instalacji i 
malowaniu, silnik Deutz 105 PS, szerokie opony, wielkość 
Ł-200, nowe akumulatory, wysoko podnosi, stan dobry, • 
19.500 zł. Raszówka k. Lubina, tel. 0501/22-20-28 
ŁADOWARKA FURUKAWA, 1986 r. czołowa, 2,5 m3, •
36.000 zł. Wrocław, tel. 0604/57-56-09 
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 o poj. 4 m3, - 45.000 zł + VAT. Kudowa 
Zdrój, tel. 0602/69-90-51
ŁADOWARKA KNB 280, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/44-38-93
ŁADOWARKA MF 50,1980 r. przebieg 5000 mtg, 4x4, dzie
lona łyżka, stan b. dobry, - 30.000 zł + VAT. Chojnów, tel. 
076/819-62-27, 0602/66-79-96, 0604/08-56-65 
ŁADOWARKA MPS 201,1990 r. udźwig 4250 kg, stan b. 
dobry, - 20.000 zł. Brzeg, tel. 0603/06-03-03 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-34, 1986 r. czołowa, 
stan dobry, - 65.000 zł.., tel. 076/817-89-24,0602/27-41-08 
ŁADOWARKA STALOWA.WOLA L-34, 1987/92 r. po re
moncie, stan techniczny b. dobry, - 75.000 zł + VAT. Szy
manowo, tel./fax 065/546-44-75, 0601/56-39-28 
ŁADOWARKA UN 053.1,1988 r., stan b. dobry, nowe opo
ny, gotowa do pracy, * 20.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 
ŁADOWARKA UNK 320,1988 r. po remoncie podzespo
łów, nowy silnik, - 35.000 zł. Opole, tel. 077/486-96-33 
ŁADOWARKA ZEPPELIN ZL6B, 1993 r. czołowa, łyżka 1

m3, widły, - 42.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
MINIKOPARKA GEHL MB 283,1997 r. gąsienicową, gu
mowe gąsienice, łyżka 0,5 m, ogrz. kabina, - 38.000 zł + 
VAT. Leszno, tel. 065/529-50-09, 0602/83-31-31 
O  NAPRAWA WÓZKÓW WIDŁOWYCH prod. poi- 

sklej I zachodniej. Remonty bieżące i kapitalne. 
Sprzedaż używanych i nowych wózków widło
wych. Naprawy wózków paletowych, pomp hy
draulicznych, rozdzielaczy. Naprawy koparek. 
Wrocław, tel. 0604/24-69-52, 071/322-95-83, 
071/329-73-09 80008061

PIASKARKA pług śnieżny, na samochodzie IFA 50, wy
wrotka, • 6.000 zł lub zamienię na ciągnik rolniczy Star 200, 
skrzyniowy. Głuszyca, tel. 0603/36-13-96 
PIASKARKA - SOLARKA P-3,1 CA 90, przeznaczona do 
zimowego posypywania dróg, • 4.500 zł. Sady Górne, tel. 
075/741-20-93
PODNOŚNIK KOSZOWY P 100 na wózku akumulatoro
wym, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 0501/60-81-50 
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 + cło i transport. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
PODNOŚNIK KOSZOWY SKODA MP-20,1982 r. stan b. 
dobry, wys. podnoszenia 20 m, dozór, - 35.000 zł + VAT. 
Radków, tel. 0605/26-85-00
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 28,1980 r. P-183,18 m, 
stan dobry, • 36.000 zł. Wrocław, tel. 0601/58-79-44 
POMOC DROGOWA AVIAA31,1990 r., 82 tys. km żółty, w 
ciągłej eksploatacji, 2 wciągarki (el. i ręczna), + dużo czę-

KOPARKOŁADOWARKA 
CASSE CK 580 B s

1989 r., stan dobry, cena 37.000 zł § 
tel. 0-605 304 901 c
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WÓZKI
PODNOŚNIKOWE
widłowe i paletowe

Wynajem , se rw is, remonty, 
sp rzedaż w ózków  używ anych .

Oferujemy do wynajęcia:
□  50 wózków podnośnikowych typu: STILL,

Jungheinrich, DV 1792, GPW 2507, GPW 2007 
napędzanych silnikami Diesla, gazowymi
i elektrycznymi, o nośności 1500 do 3500 kG,

□  koparki, ładowarki, dźwig 10 T,
□  miniładowarkę bobcat

Ceny konkurencyjne!!! 0P010295

TEMER Sp. z o. o. 
ul. Grabiszyńska 241, 53-234 WROCŁAW 

tel. 33 48 610; 0-501 276 203 fax. 33 48 408 
http://www.temer.pl e-mail: temer@temer.pl

ści zamiennych, oznakowanie, .koguty*, - 4.500 zł. Boga
tynia, tel. 075/773-08-92
POMOC DROGOWA BARKAS 1000, 1977 r., 2500 ccm, 
diesel, • 7.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-32-89, 
0601/58-27-42
POMOC DROGOWA IYECO TURBODAILY, 1992 r., 2500 
ccm, turbo D, oryginalny, stan b. dobry, podwójna kabina, 
7-osobowa, ład. 2,2 t, wciągarka ręczna i elektr., tacho
graf. - 38.000 zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
POMOC DROGOWA IVECO 35-08,1981 r., 2500 ccm. die
sel, 3-osobowy, kołowa, halogeny, wspomaganie kier., wy
ciągarka ręczna, - 17.800 zł lub zamienię na dostawczy. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/63-63-38 
POMOC DROGOWA IVECO MAGIRUS, 1978 r., 3800 ccm, 
diesel, do przewozu samochodów osobowych i dostaw
czych, hak, halogeny, 2 „koguty", pełna platforma, wycią
garka, prod. USA, webasto, dobre opony, zadbany, ozna
kowany, techn. sprawny, - 13.500 zł. Ozimek, tel. 
077/465-38-72, 0606/76-15-01 
POMOC DROGOWA MAN, 1991 r., 94 tys. km dł. platfor
my 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 608, 1978 r. po odbu
dowie w 2000 r., pełna hydraulika, stan b. dobry, - 22.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/56-49-33 
POMOC DROGOWA MERCEDES 608 D, 1976 r., 3800 
ccm, diesel wym. 5.50x2.15, el. wciągarka, stan dobry, • 
15.200 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/56-08-59 
POMOC DROGOWA MERCEDES 613,1980 r., 5600 ccm, 
diesel platforma podnoszona hydraulicznie, wciągarka hy
drauliczna, uszkodzony, bez prawa rej, - 6.700 zl. Żagań, 
tel. 0609/15-15-81
POMOC DROGOWA MERCEDES 709 D, 1990 r., 4000 
ccm, diesel, wspomaganie kier., webasto, elektryczna wcią
garka, .koguty* sygnalizacyjne, kabina 6-osobowa, -40.000 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-83-86, 0601/45-99-84 
POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1978 r., 3500 ccm. 
w ciągłej eksploatacji, dł. platformy 5.5 m, 2 wciągarki, po 
wymianie silnika, • 14.000 zł lub zamienię. Sobótka, tel. 
0601/89-63-02
POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1980 r. wciągarka, 
hak, inne, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 325-18-48, 
0502/61-10-53
POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1980 r., 5600 ccm, 
diesel żółty, platforma hydrauliczna 5.5x2.2 m, wciągarka 
hydrauliczna (uciąg 14 kN), oryginalna, prod. niemieckiej, 
po odbudowie z 1999 r, - 21.000 zł. Żagań, tel. 
0600/33-22-19
POMOC DROGOWA RENAULT MASTER, 1983 r., 2400 
ccm, diesel, duży kogut (4 lampy), orurowany, 6 haloge
nów, elektryczna wciągarka, na prawo jazdy kat B, -13.500 
zł. Strzelce Opolskie, tel. 0501/72-29-59 
POMOC DROGOWA RENAULT MESSENGER, 1993 t„ 
2500 ccm. diesel biały, wciągarka el., duża ładówność, - 
19.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-91-07 
POMOC DROGOWA RENAULT RV-1,1982 r., 130 tys. km, 
3500 ccm, diesel, pełna platforma, wciągarka elektryczna, 
podnoszona kabina 3-osobowa, wspomaganie kier., ład. 
2900 kg, - 7.500 zł. Pokój, tel. 0603/16-88-52 
POMOC DROGOWA ZIŁ 130 G, 1980 r., 6800 ccm. diesel 
5 tys.km po przebudowie, duży pomost 5.6 m x 2,6 m, 
udźwig 5 ton, ubezpieczona, zarejestrowana, - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/31-59-16
ROZKŁADARKA DO ASFALTU OLM-SF 250 CE. 1986 r. 
1000 mtg, szer. stołu z wibracją 1.5-2.5 m, ogrzewanie ga
zowe, silnik Hatz diesel, - 50.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/385-00-31
SANITARKA VW LT 31,1993/94 r., 155 tys. km, 2400 ccm,

turbo D, oryginalna, niemiecka, wspomaganie kier., weba
sto lub zamienię ną inny. Góra, tel. 065/543-31-71, 
0601/91-97-74
SPYCHARKA DT 25C, 1975 r. pług 4m  + zrywak, stan 
dobry, - 65.000 zł. Szymanowo, tel7fax 065/546-44-75, 
0601/56-39-28
SPYCHARKA DT 75,1986 r. kabina kwadratowa, • 8.000 
zł. Głuszyca, tel. 074/845-66-46 
SPYCHARKA DT 75,1989 r. nastawny lemiesz, z tyłu roz- 
rywak, • 20.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-96-10 
SPYCHARKA DT 75,1990 r., turbo, stan idealny, stan gą
sienic bardzo dobry, -13.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
0603/71-67-11 *
SPYCHARKA STALINIEC 130 stan b. dobry, • 22.000 zł. 
Czemikowice, tel. 076/817-89-24, 0602/27-41-08 
SPYCHARKA STALINIEC S-100 gotowa do pracy, części 
zamienne, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
SPYCHARKA STALINIEC T-130,1981 r.. -16.000 zł. Dą
browa Namysł., tel. 077/419-46-47 
SPYCHARKA STALINIEC 170,1988 r., stan b. dobry, zry
wak, gąsienice, stan idealny, - 25.000 zł + VAT. Ratno Dol
ne, tel. 0603/71-67-11
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 25 C, 1980/82 r. stan 
b. dobry, waga 361,320 KM, - 85.000 zl + VAT. Szymano
wo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 20 E, 1986 r. podwo
zie, zamiennik momentu, skrzynia biegów po remoncie ka
pitalnym, waga 221,220 KM, - 160.000 zł + VAT. Szyma
nowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
SPYCHARKA T-330,1990 r. gąsienicowa, szer. lemiesza 
4,5 m, waga 501, pełna hydraulika, sterowanie dżojstikiem, 
stan b. dobry, - 50.000 zł. Brzeg, tel. 0606/63-35-437 
ŚMIECIARKA JELCZ 317,1982 r., 20 tys. km, 11100 ccm 
na małe i duże pojemniki, stan b. dobry, • 25.000 zł lub 
zamienię na osobowy. Zawiść, gm. Pokój, tel. 
0603/16-88-52
WALEC DROGOWY, 1985 r. z wibracją, samojezdny, waga 
8 1, -15.000 zł. Wałbrzych, tel. 0603/87-04-33 
WALEC DROGOWY, 1989 r. wibracyjny, prowadzony, 
W-3403, - 5.500 zł. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
WÓZEK AKUMULATOROWY, - 500 zl. Borów. tel. 
071/393-31-63
WÓZEK AKUMULATOROWY MELEX akumulatorowy, brak 
baterii • 2.000 zł. Krotoszyn, tel. 0602/83-17-51 
WÓZEK WIDŁOWY elektryczny, wysokie podnoszenie, do 
1800 kg, z ładowarką baterii, - 4.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/30-75-80

*• *  *  *
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Betonomieszarka Tatra T 148, napęd łańcuchowy, poj. 6 m3, 1980 r., 
1979 r., 1977 r.
Ciągnik siodłowy MERCEDES 1948, retarder, poduszki, webasto, wyjście 
do przystawki
Ciągnik siodłowy MAN, 372 KM, poduszki, duża kabina, webasto, 1991 r. 
Ciągnik siodłowy RENAULT 340,1987 r., Globetrotter, resor paraboliczny, 
webasto
Gruszka do betonu, kompletna, 6 m, 1981 r.
Kompresor Atlas COPCO, 1991,4 wyjścia. ciśnienie 5,2 bar, wydajność 
4,8m3/min
Kompresor DICO, wydajność 240m3/h, 2 wyjścia .
Koparka gąsienicowa O&K, 12t, odp. K 408,0,5 m3, łyżka chwyt, do zło
mu 5-ramienna, 1979 r.
Koparka gąsienicowa LIEBHERR 921,1982.r. łyżka 1 m3, silnik DEUTZ, 
4 cylindry
Koparka gąsienicowa O&K RH6,181,1978 r.
Koparka gąsienicowa DH101, silnik Liaza, głębokość kopania 9 m, 1981 r. 
Koparka gąsienicowa WARYŃSKI K606,1985 r.. błotniak 
Koparka gąsienicowa O&K, 1979 r„ 121, silnik DEUTZ,
3 cylindry
Koparka gąsienicowa LIEBHERR 921,1982 r., silnik DEUTZ, 4-cyłindro- 
wy, łyżka 1m3
Minikoparka gąsienicowa SCHAEFF HR02,1992, masa 1370 kg, stan dobry 
Minikoparka gąsienicowa O&K RH1.1,1993, masa 1540 kg, stan dobry 
Minikoparka gąsienicowa PEL JOB EB224,1993, masa 2324 kg, stan dobry 
Koparka-ładowana SCHAEFF SKB 906,1984 
Koparka-ładowarka JOHN DEERE 410-4,2 szL, 1984 r. 
Koparka-tadowarka chwytakowa T188, podpory hydrauliczne i pług do pracy 
z łyżką podsiębierną 0,5 m3,1990 r.
Koparka-ladowarka OSTRÓWEK K 161, K 162, szL 12, rok prod. 1976- 
1985
Koparka-ladowarka FAI595 TORBO, 1992 r., silnik Perkins, 4 cylindry 
Koparka-ladowarka MECALAC 11CX, 1991 r., dodat. osprzęt 
Koparka-ladowarka MECALAC 11 CX, 1985 r., w komplecie 2 łyżki ♦ widły 
Koparka kołowa T177, doskonała na skład węgla, stan dobry 
Koparka kołowa WEIMAR M1000, 1990 r., 2 podpory, pług, wyjście na 
młot lub chwytak, łyżka
Koparka kołowa UEBHERR 921,1980 r., 2 podpory hydrauliczne, łyżka 
0,8 m3
Koparka kołowa ZEPPELIN 214,980r., młot hydrauliczny
Koparka kołowa ATLAS 1004,1991 r., silnik Deutz, 4-cyindrowy. łyżka 0,6 m3
Koparka kołowa O&K MHS. 1992 r., masa 16 L silnik DEUTZ, 4 cylindry.
przystawka do pracy na torach kolejowych
Koparka kołowa T 177,1982 r., doskonała na skład węglowy

Laweta NIEWIADÓW A2001A, 1996 r., lad. 1400 kg, dopuszczalna masa 
całkowita 2000 kg, dwie osie
Ładowarka czołowa LK 1, górnicza, poj. łyż. 2,5 m3,1986 r.
Ładowarka czołowa ZETTELMAYER ZL 401, łamana w połowie, łyżka kombi 
1 m3
Ładowarka czołowa FAUN, łamana w połowie, 2.5 m, 1979 r.
Ładowarka czołowa HANOMAG 55C, 1985 r., łyżka 2,5 m3, łamana w po- - 
łowię
Ładowarka czołowa UN 053,1987 r., po rem on de 
Ładowarka czołowa ZETTELMAYER 2001,1984 r., poj. łyżki 2,5 m3, ła
mana w połowie 
Ładowarki czołowe Ł-200, L220
Miniładowarka BOBCAT 443,1989, stan dobry, masa 1050kg, łyżka 0,2m3 
Miniiadowarka CASE 1840,1992, stan b.dobry, 700mth, masa 2476kg, 
łyżka 0,4m3, widły.
Maszyna do układania kostki brukowej OPTIMAS, 1990 r .
Miot VIBRARAM vrh100, masa 650 kg 
Młot hydrauliczny MPK, masa 1200 kg, do koparki 16-201 
Naczepa wywrotka KASSBOHRER, 1981 r., stal/alum., 3 osie, 
obj. 19,8 m3, lad. 27,5t, poduszki. 3-stronny wywrót 
Naczepa wywrotka KASSBOHRER, 1991, rama stalowa, góra 
aluminium, 3 osie, ład. 27,81, obj. 19,75 m3, poduszki, centralne smaro
wanie, podnoszona oś
Naczepa wywrotka BLUMHARDT, 1978, stal, 3 osie, obj.
17,7 m3, ład. 28,51, resor
Naczepa wywrotka BLUMHARDT, 1989,3 osie, obj. 21.4 m3, ład. 26,91,
3-stronny wywrót, poduszki, podnoszona oś
Naczepa wywrotka TRAILOR, 1992 r., 35 m3. podnoszona oś
Naczepa skrzyniowa, plandeka, VAN HOOL, 1992 r., 3 osie, obj. 82,4 m3,
ład. 28,32 Ł ABS, centralne smarowanie, poduszki
Naczepa skrzyniowa KRONE, 1992 r., stal/alum., burty dzielone, 3 osie, 2
osie podn., obj. 35m3, lad. 28,2 L poduszki
Naczepa wywrotka TRAILOR 1991, stal/aluminium, 3 osie, obj. 61,5 m3,
lad. 26,51, ABS. poduszki
Naczepa wywrotka TRAILOR, 1991 r., góra i rama aluminiowa, 3 osie, obj. 
32,75 m3, lad. 28,9 L resor, ABS, centralne smarowanie, plandeka 
Naczepa niskopodwoziowa KOEGEL.1967 r., rama stalowa, 2 osie, lad. 
22,3 L resor
Naczepa niskopodwoziowa GUUANE, 1991, tama stalowa, 3 osie, tylna 
oś skrętna, lad. 27.821
Nożyce do cięcia betonu i stali VIBRA- RAM AS 40000, do zamontowania 
na koparce
Nożyce do dęcia betonu, typ DR060 
Pługi do śniegu i piasku

Płyta wibracyjna, 500 kg
Płyta wibracyjna DYNAPAC, 1991 r., masa 450 kg, szerokość płyty 75 cm 
Pompa do betonu PUTZMEISTER typ BSA1002D-VW, masa 2000 kg, 
1982 r.
Przednarka do asfaltu, średnica tarczy 800 mm, przód-łył, podnoszenie, 
pompa schładzająca
Przyczepka NIEWIADÓW B1400,1996 r.. lad. 1000 kg, dwie osia 
Przyczepa niskopodwoziowa 3 osie, najazdy, stan dobry 
Przyczepa wywrotka HL 161.11/D, lad.12 L 2 osie, bliźniacze kola, skrzy
nia 7 m, 1989 r.
Przy czep y-wywrotki BRANDYS, lad. 12 L 2 osie, bezdętkowe, skrzynia 
lad. 5,20 m, ABS, 1992 r., 1987 r.
Przyczepa skrzyniowa HL 61.02, lad. 6,51,1986r., burty dzielone ocynkowane
Przyczepa jednoosiowa, przedłużka do dłużycy z obrotnicą na samochód
Ręban CRAMER, 1992 r., masa 650 kg, diesel
Ręban HUSMANN, 1992 r., dwa wloty, benzyna
Rozśdelacz masy asfaltowej BAUKEMA 750 ♦ drugi na częśd, 1983 r.
Równiarka drogowa FRISZ F 75,1979 r.. 3 osie, małe kola, 2 osie pędne,
ziywak hydr.
Równiarka drogowa SHM 3 BAUKEMA, małe kola, 2 osie pędne, 1978 r. 
Równiarka MBU G3, napęd na jedną oś, silnik DEUTZ, 3 cylindry 
Równiarka drogowa SHM 5 BAUKEMA, 1986 r., dwie osie pędne, zrywak 

^ Silnik SW 266, mały, LEYLAND, fabrycznie nowy 
Skoczki, benzyna
Skoczki do zagęszczania gruntu, 2 szt.
Sprężarka powietrzna DICO, 240 ml h 
Spycharka-tadowarka HANOMAG, 1983 r., gąsienica, łyżka, zrywak 
Walec stalowy STAVOSTROJ, samojezdny, masa 4 t, 2 bębny, szer. rob. 
1,8 m, 1985 r.
Walec ogumiony GRW 20 HA MM, 5 kół gumowych z przodu i z tyłu
Walec drogowy wibracyjny, masa 11LtypVSH 100 STAVOSTROJ, 1986 r.
Walec wibracyjny ciągany, masa 8 1
Walec wibracyjny prowadzany, BOMAG BW 75, masa 1050 kg
Wózek widłowy TARKAF, silnik IFA 4,4 cył., udźwig 6.31
Wózek widłowy "BUŁGAR*, 1987 r., udźwig 3,51
Wózek widłowy RAK udźwig 1 1
Zagęszczarka DYNAPAC, masa 450 kg, silnik HATZ, 1-cylindrowy 
Używane częśd do samochodu IFA L 60: mosty, skrzynie biegów, silniki, 
bloki, głowice
Używane częśd zamienne do maszyn budowlanych, rolniczych, przyczep, 
naczep
Łyżki chwytakowe, rotory, chwytaki, łyżki, sDownki. częśd do gąsienic, 
opony do koparek i ładowarek
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WÓZEK WIDŁOWY udźwig 1.51, stan dobry, - 10.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-05-58
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 BALKANKAR, 1986 r. el., udźwig 3,51
- 2.000 zl. Krotoszyn, tel. 0602/83-17-51
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR 1792,1988 r. udźwig 3.5 
t, wys. podnoszenia 3.30 m, - 10.500 zł. Milicz, tel. 
071/384-56-17
O  WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR EV 715,1993 r. 

elektryczny, mało używany. Wrocław, tel. 
071/347-51-46,0603/95-76-59 01029981

WÓZEK WIDŁOWY CLARK, benzyna instalacja gazowa, 
udźwig 1.51, wys. 4 m, - 7.500 zł. Opole, tel. 0604/12-55-31 
WÓZEK WIDŁOWY DESTA, benzyna czerwony, prod. cze
skiej, udźwig 1,61, wys. podnoszenia 3,2 m, - 5.500 zł. Mo
dła. tel. 076/817-22-19, 0604/91-37-08 
WÓZEK WIDŁOWY DESTA, 1984 r. udźwig 1,61, nowe opo
ny, akumulator, wspomaganie, nowy lakier, el. kabina, - 5.900 
zł. Zduny, tel. 0602/83-17-03
WÓZEK WIDŁOWY DESTA DVHM, 1994 r. spalinowy, 4-cy- 
lindrowy, wspomaganie ukł. kierowniczego, udźwig 10 ton, 
bliźniacze koła (przód 750 x 20, tył 10 x 15), terenowy, kabi
na, stan b. dobry, -19.000 zł. Jawor, tel. 076/870-82-23 
WÓZEK WIDŁOWY DV1733 BALKANKAR udźwig 3.21, bliź
niacze koła, - 8.900 zł. Oława, tel. 071/301-54-78, 
0602/48-54-40
WÓZEK WIDŁOWY DV1772,1988 r. udźwig 3.51, stan do
bry, silnik Perkins, -11.400 zł. Wrocław, tel. 071/351-02-88 
WÓZEK WIDŁOWY GPW silnik ciągnika Ursus C-330, 
udźwig 2 1, bliźniacze koła, stan dobry, - 9.400 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-02-88
WÓZEK WIDŁOWY GPW, 1980 r., Perkins po remoncie za
wieszenia, udźwig 2.5 t, - 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 GPW 2009,1989 r. udźwig 2 tony, sinik 
Perkins, spalinowy, po remoncie, stan b. dobry, -12.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/37248-80, 0501/40-31-22 
WÓZEK WIDŁOWY HEDEN, 1992 r. udźwig 2.51 hydrau
liczny, - 17.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
WÓZEK WIDŁOWY HYSTER 2500 ccm, diesel sinik Transit 
wys. udźwigu 5.5 m, ciężar udźwigu 2.5t. wspomaganie kier,
- 9.300 zł + VAT od faktury. Rawicz, tel. 0602/30-11-80, 
0604/71-03-60
O WÓZEK WIDŁOWY LINDE HMD, 1986 r. udźwig 

4 t, pełna kabina, koła podwójne, wspomaganie 
kier., silnik 4-cylindrowy Deutz diesel, automa
tyczna skrzynia biegów, wysokość podnoszenia 
450 cm, widły 350 cm, faktura VAT, - 20.000 zL 
Wrocław, tel. 071/353-0041 01030721

WÓZEK WIDŁOWY LWÓW udźwig 5 ton. - 8.000 zł. Opató
wek, tel. 062/761-8140. 0605/31-89-10 
WÓZEK WIDŁOWY MITSUBISHI F G 15,1993 r. po remon
cie sflnika, sprawny, stan b. dobry, -19.000 zł + VAT. Wro
cław, tel. 071/322-95-84, 0604/24-69-52 
WÓZEK WIDŁOWY MITSUBISHI, 1994 r. 2 szt. - 25.000 zł. 
Prudnik, tel. 077/43646-30. 0607/30-154)3 
WÓZEK WIDŁOWY RAK silnik ciągnika Ursus C-330, udźwig 
1250 kg, wys. podnoszenia 2,3 m, nowy akumulator, alter
nator, stan Idealny, - 5.300 zł. Krotoszyn, tel. 0602/13-94-73 
WÓZEK WIDŁOWY RAK udźwig 1250 kg. - 4.800 zł. Oła
wa. tel. 071/301-54-78. 0602/48-5440 
WÓZEK WIDŁOWY RAK spalinowy, stan dobry, - 6.440 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-20-81 wewn. 381 
WÓZEK WIDŁOWY RAK silnik ciągnika Ursus C-330, po 
remoncie i renowacji, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 0502/97-90-26 
WÓZEK WIDŁOWY RAK do remontu, - 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/41-15-84
WÓZEK WIDŁOWY RAK po remoncie, stan b. dobry, - 5.000 
zł. Żmigród, tel. 0603/26-24-32 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 4 A, 1987 r. po remoncie, wspo
maganie kier, - 8.500 zł. Wołów, tel. 071/389-36-95 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 7A, 1988 r. techn. sprawny, przy
gotowany do pracy, stan dobry, - 5.700 zł. Męcinka k. Jawo- 
ra, tel. 076/870-82-98
WÓZEK WIDŁOWY RAK, 1988 r. wspomaganie kier, - 5.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/8454)84)7 
WÓZEK WIDŁOWY RAK, 1992 r. silnik Ursus C-330, wspo
maganie hydrauliczne, wysokie podnoszenie, - 12.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/68-76-12
WÓZEK WIDŁOWY STEINBECK BOSS. 1997 r. udźwig 5 1. 
wys. podnoszenia 4 m, silnik Perkins (diesel), boczny, •
65.000 zł + VAT, (do uzgodnienia)., tel. 0606/45-67-19 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, diesel udźwig 1250 kg, stan 
b. dobry, - 5.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/7384)9-36 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, diesel silnik Multicara, udźwig 
1 1, wys. podnoszenia 3.2 m, stan b. dobry, - 6.500 zł. Paro
wa k. Bolesławca, tel. 075/732-1845,0606/31-30-37 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, diesel udźwig 6.31. wys. pod
noszenia 3.2 m. stan b. dobry + urządzenie dźwigowe. -
17.000 zł lub zamienię na koparkoładowarkę. Parowa k. 
Bolesławca, tel. 075/732-1845, 0606/31-30-37 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF udźwig 2.51, silnik Multicara, 
przebieg 6000 mtg. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-9349 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF udźwig 2 1, po remoncie, go
towy do pracy, silnik 3-cylindrowy. diesel, chłodzony powie
trzem, -13.000 zł oraz oryg. łyżka do załadunku mat syp
kich - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0602/22-18-33
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF. 1988 r. udźwig 2 tony, silnik 
Multicar, - 6.000 zł. Łubków, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-9349
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1988 r. udźwig 3,5t, na ko
łach bliźniaczych, silnik IFA 3V chłodzony cieczą, stan b. 
dobry, - 7.800 zł. Zduny, tel. 0602/83-17-03 
ZAMIENIĘ KOPARKĘ WARYŃSKI K406A, 1986 r., silnik 
Ursus C-360 kolor żółty, techn. sprawna, przygotowana do 
pracy, nowe opony - 25.000 zł, na samochód osobowy o 
poj. do 1600 ccm. Nowa Ruda, tel. 074/872-23-50

TERENOW E
O AUTA KUPIĘ, CAŁE I PO WYPADKU lekko lub 

mocno rozbite, również uszkodzone mechanicz
nie i do remontu blacharki, po pożarze i całko
wicie rozbite, osobowe, terenowe, dostawcze, 
ciężarowe i vany. Jeżeli posiadasz takie auto 
dzwonili Zero formalności, dojeżdżamy wszę
dzie, odbieramy auto własnym transportem gra- 
tislń NAJLEPSZE CENY!!! Fachowa i. dyskret- 
na obsługa, GOTÓWKA NATYCHMIAST, ZA
WSZE AKTUALNEIM, tel. 0601/70-76-45, 
0601/78-82-84 (non stop) 81010981

CHEVROLET BLAZER, 1993 r„ 4300 ccm, V6 zielony me- 
talie, 4x4, automatic, skórzana tapicerka, ABS, kompletne 
el. wyposażenie, zegary, orurowany, atrakcyjny wygląd, -

S P R Z E D A Ż  U Ż Y W A N Y C H  C ZĘŚC I D O  A U T  T E R E N O W Y C H
PAJERO  
PATROL 
TERRANO  
VITARA 
4  RUNNER 
TROOPER 
LAND CRU ISER  i inne

061 
813 07 03
0-605 300 300 
0-608 300 300

37.000 zł lub zamienię na tańszy. Bolesławiec, tel. 
075/732-59-59
CHRYSLER GRAND YOYAGER, 1995 r., 130 tys. km, 3300 
ccm, SE V6, długi, radioodtwarzacz + CD, pełne wyp. 
elektr., 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, wspomaga
nie, 7-osobowy, - 30.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-7546, 
0604/53-03-93
DAIHATSU ROCKY II CABRIO, 1985 r., 2800 ccm. diesel 
srebrny metalic, 4x4, 5-biegowy, wspomaganie kier., szy
berdach, kangurki, poszerzony, atrakcyjny wygląd, -15.000 
zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-5341,071/312-6341 
DAITHSU FEROZA, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 16V 
wspomaganie kier., chromowane felgi, -13.500 zł. Kępno, 
tel. 0605/6849-23
FORD MAVERIC, 1994/95 r., 106 tys. km, 2400 ccm, ben
zyna zielony metalic, wersja krótka, w kraju od 05.2001 r., 
książka serwisowa, I rej. 06.95 r., stan b. dobry, - 34.900 
zł. Legnica, tel. 076/721-94-72 
FORD RANGER, 1987 r., 70 tys. km, 2900 ccm, wtrysk 
grafitowy metalic, RO, 5-biegowy, wspomaganie kier., hak,

picerka, oryginalnie poszerzony, blokady mostów, radio, -
28.500 zł., tel. 0605/23-25-83, 0605/14-12-32 
MERCEDES 320 ML, 1998 r., 60 tys. km, 3200 ccm, pełne 
wyposażenie, - 140.000 zł lub zamiana. Kalisz, tel. 
0601/78-57-72
MITSUBISHI L200 MAGNUM, 1999 r., 50 tys. km, 2500 
ccm, TDi, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., homologa
cja na ciężarowy, twardy dach, aluminiowe felgi, - 88.000 
zł. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
MITSUBISHI PAJERO, 1983 r., 272 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, RO, hak, karoseria z 89 r, -12.000 zł. Legnica, teł. 
076/862-97-09
MITSUBISHI PAJERO, 1984/93 r., 2300 ccm, turbo D czar
ny, tylna szyba ogrzewana, 4x4, orurowany, halogeny, 
wspomaganie'kier., alarm, hak, RO, garażowany, -14.000 
zł. Szklarska Poręba, tel. 075/71747-53 
MITSUBISHI PAJERO, 1986 r., 2300 ccm, turbo D, długi,
9-osobowy, szyberdach, drewno, RM, wnętrze w idealnym 
stanie, webasto, atrakcyjny wygląd, klimatyzacja, stan ide
alny, -19.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-80-10

lator, szyberdach, hak, relingi dachowe, w kraju od pół roku, 
- 32.500 zł. Wrocław, tel. 0503/30-81-57 
OPEL FRONTERA SORT, 1994 r.. 120 tys. km, inst. gazo
wa, klimatyzacja, pełne wyp. elektr., orurowany, hak, szy
berdach, hardtop, - 31.000 zł. Opole, tel. 077/469-58-35 
lub 0605/37-71-79
OPEL FRONTERA SPORT, 1994 r., 98 tys. km, 2000 ccm, 
sprowadzony w całości, centr. zamek, RO, alum. felgi, bez 
wypadku, - 37.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-79-24 
OPEL FRONTERA SPORT CABRIO, 1996 r., 93 tys. km, 
2000 ccm, 16V niebieski metalic, aluminiowe felgi, RO, el. 
otwierane szyby, alarm, immobilizer, centralny zamek, pil
nie, - 38.000 z ł, do negocjacji. Wrocław, tel. 0601/78-52-53, 
0501/9448-70 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem -AC0227 www.autogielda.com.pl) 
OPEL FRONTERA, 1996/97 r., 2800 ccm. TDi czamy me
talic, ABS, centralny zamek, klimatyzacja, szyberdach, oru
rowany, - 56.000 zł. Leszno, tel. 065/529-49-95, 
0603/13-95-16
SUZUKI SANTANA, 1999 r., 40 tys. km. 1900 ccm, turbo

K U P IE  A U T O SKUPUJEM Y RÓWNIEŻ AUTA 
CAŁKOWICIE ROZBITE 

PŁATNE GOTÓW KĄ 
tel. 0-603 502 452

sprowadzony w całości, wersja .strażnik Texasu', dużo ni
klowanych dodatków, zarejestrowany jako ciężarowy, ni
skie opłaty, • 14.500 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-51-39 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod 
numerem - AG0185 www.autogielda.com.pl)
GAZ 69 M, 1961 r., 71 tys. km, 2120 ccm, dolnozaworowy 
khaki, 8-osobowy, napęd 4x4, po remoncie kapitalnym, 
nowe opony terenowe, garażowany, stan b. dobry, - 8.600 
zl. Kościan, tel. 065/512-46-09 
GAZ 69,1969 r., 6 tys. km, 2120 ccm, benzyna, 4x4, techn. 
sprawny, nowy silnik, nowe opony i felgi, 8 osób i 500 kg, 
kabina orurowana cabrio i stelaż-plandeka, przegląd do
04. 2002 r, - 5.700 zł lub zamienię na Mercedes 307D do 
remontu silnika, ciągnik. Chojnów, tel. 0603/43-36-98 
GAZ 69 M, 1972 r., 2200 ccm, benzyna, odremontowany 
w 100%, przygotowany do rajdów terenowych, 2 kpi. opon 
(jeden nowy), stan idealny, b. atrakcyjny wygląd, - 8.900 
zl. Wrocław, tel. 311-7141
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

MITSUBISHI PAJERO CABRIO, 1987 r., 150 tys. km, 2500 
ccm, turbo D ocieplany dach, 4x4, serwo, hak, zarejestro
wany jako ciężarowo-osobowy, niskie opłaty, - 13.200 zł. 
Strzelce Opolskie, tel. 077/461-21-84 
MITSUBISHI PAJERO. 1989 r.. 194 tys. km. 2500 ccm. 
turbo D, krótki, rury, halogeny, wspomaganie kier., progi, 
szyberdach, hak, - 21.500 zl lub zamienię na inny tereno
wy. Lubsko, tel. 068/372-04-21 
MITSUBISHI PAJERO, 1992 r., 190 tys. km, 2500 ccm. 
TDi zielony metalic, krótki, orurowany z przodu i z tylu, progi, 
halogeny, nowe opony, wtryski, akumulator, hamulce i pa
ski, stan b. dobry. - 33.500 zł. Wrocław, tel. 071/317-77-50. 
0601/79-854)9
MITSUBISHI PAJERO. 1999 r.. 15tys.km. 1900 ccm, ABS, 
klimatyzacja, wspomaganie kier., centralny zamek, pilot, 
eł.szyby, lusterka, alarm, immobilizer, aluminiowe felgi, hak, 
RM, garażowany, - 58.000 zł, tel. 0602/17-63-61 
MUSCEL M-461, sprawny, plandeka, dużo części, -1.800 
zł lub zamienię na Fiata 126p, po 86 r., stan dobry. Wam
bierzyce. teł. 074/871-92-51 po godz. 21. 0608/60-34-28
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b. dobry, - 26.900 zł lub zamienię na tańszy motocykl, do
10.000 zł. Lubin, teł. 0601/70-55-12 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AG0211 
www.autogielda.com.pl)
JEEP CHEROKEE, 1995 r, 83 tys. km, 4000 ccm, benzy
na aluminiowe felgi, progi, CD, alarm, jasna skórzana tapi
cerka, wersja Limited, kompletna dokumentacja, - 35.000 
zł. Legnica, tel. 0602/80-96-29. 0602/1140-60 
JEEP CHEROKEE 4 WD. 1997 r.. 115 tys. km. 2500 ccm. 
TDI klimatyzacja, ABS, poduszka pow., centralny zamek, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka 
i reflektory, skórzana kier., pirotechn. napinacze pasów, ser
wo, welur, podłokietnik, RO Pioneer, głośniki w podsufitce, 
alarm alum. felgi 15", progi i nadkola srebrne, relingi da
chowe. • 62.000 zł, Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
JEEP CHEROKEE LIMITED, 1992 r., 150 tys. km, 4x4, -
33.000 zł lub zamienię na Mercedesa 124 diesei. Wał
brzych, teł. 074/847-68-78, 0602/62-19-18
JEEP GRAND, 1994 r., 143 tys. km, 5200 ccm, bez wy
padku, orurowany, nowa inst. gazowa, Limited, stan b. 
dobry, - 49.500 zł. Włodowice, tel. 074/872-23-50, 
0602/62-98-68
JEEP GRAND CHEROKEE. 1997 r.. 120 tys. km. 5200 
ccm zielony metalic, automatic, inst. gazowa, ABS, cen
tralny zamek, hak, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, el. 
otwierane szyby, komputer pokł., klimatyzacja, poduszka 
pow., sprowadzony w całości, I właściciel, kompletna do
kumentacja, skórzana tapicerka immobilizer - 82.000 zł lub 
zamienię na tańszy. Świeradów Zdrój, tel. 075/784-52-54, 
0605/41-08-03 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - AG0198 www.autogielda.com.pl) 
JEEP GRAND CHEROKEE. 1997 r.. orurowany - 65.000 
zł. Wrocław, tel. 071/343-2249 
KIA SPORTAGE, 1998 r., 90 tys. km, 2000 ccm, instalacja 
gazowa, klimatyzaqa, ABS, aluminiowe felgi, el. otwiera
ne szyby, el. reguł, lusterka, RM, orurowany, chrom, -
47.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/59241-14, 
0601/84-5640
LAND ROVER DISCOVERY TDI, 1994 r., 118 tys. km, 2500 
ccm zielony metalic, homologacja na ciężarowy, orurowa
ny, podesty, aluminiowe felgi, pełne wyposażenie elektr., 
szyberdach x 2 ,7-osobowy, hak, sprowadzony, zdjęcia do 
wglądu, kompletna dokumentacja, I rejetstracja w kraju w
25.05.2001 r, • 36.000 zł (możl. wysL fakt. VAT). Paprot
nia, tel. 046/861-52-36
LAND ROVER DISCOVERY, 1994/95 r., 2500 ccm, turbo 
D zielony metalic, kompletna dokumentacja, I właściciel, w 
kraju od roku, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., el. 
reguł, lusterka, ABS, relingi dachowe, szyberdach, alumn 
niowe felgi, 5-biegowy, RM stereo z CD Blaupunkt, cen
tralny zamek, 5-drzwiowy, • 47.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-78-08, 854-74-51
MERCEDES 230 ML, 1998 r., nieużywany w kraju. -110.000 
zł + VAT. Wrocław, tel. 0601/70-50-71 
MERCEDES 280 G, 1984/85 r., 190 tys. km, 2800 ccm, 
benzyna + gaz zielony metalic, aluminiowe felgi, nowa ta-

MUSCEL M461, 1972 r., 15 tys. km, 2800 ccm, diesel, 
nowa plandeka i inst elektr., halogeny, orurowany, po re
moncie blacharki, fotele BMW, ławki ze schowkami, zare
jestrowany do 03.2002 r., 8-osobowy, zadbany, garażowa
ny, silnik Aro, sprawny, pilne, • 4.800 zł. Ozimek, tel. 
0601/84-30-83
MUSCEL M-461,1972 r., 2000 ccm, diesel, silnik Merce
desa, nowe opony, wersja fińska, metalowa nadbudówka, 
- 3.200 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-51-64, 
074/641-0242
NISSAN KING CAB PICK-UP, 1991 r., 138 tys. km, 2500 
ccm, diesel, Terrano, 4 osoby + 1.100 kg, centralny za
mek, serwo, el. otwierane szyby, welur, orurowany, ospo
ilerowany, aluminiowe felgi, alarm, atrakcyjny wygląd, za
dbany, - 26.500 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61
NISSAN PATRpL GR, 1989 r., 2800 ccm. TD długi, cen
tralny zamek, eC otwierane szyby, podgrzewane fotele, oru
rowany, stan dobry, • 28.000 zł. Legnica, tel. 076/862-97-09 
NISSAN TERRANO, 1992 r., 140 tys. km, 2700 ccm, turbo 
D, przyciemniane szyby, relingi dachowe, Mul-T-Lock, 4x4, 
WD, pilot, centralny zamek, szyberdach, aluminiowe felgi,

D, bez wypadku, I właściciel, pełne wyposażenie, - 39.000
zł lub zamienię na osobowy, może być droższy. Kowary,
tel. 075/718-31-01. 0602/52-53-33
SUZUKI V!TARA, 1989 r., 1600 ccm. miękki dach. alarm.
hak, • 15.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-70-92.
0603/23-51-60
O SUZUKI VITARA, 1991 rM 1600 ccm, kolor grafi

towy metalic, spoilery w kolorze żółtym, 4x4, 
5-biegowy, - 19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87024391

SUZUKI VITARA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk kompletna do
kumentacja, odony w całości, nowe progi, nadkola, - 21.000 
zł lub zamienię. Zielona Góra, teł. 0601/56-57-30 
SUZUKI YTTARA, 1992 r.. 140 tys. km, 1600 ccm bordo
wy, nowy lakier, hak, stan techn. dobry, - 24.000 zł. Paro
wa. tel. 075/731-27-00 po godz. 17. 0608/37-0944 
SUZUKI VITARA LONG. 1995 r. 69 tys. km. 1600 ccm, 
16V, wtrysk, długi, 5-drzwiowy, twardy dach, bez wypadku, 
odony w całości w 96 r., stan idealny, - 35.000 zł lub za
mienię. Trzebnica, tel. 071/398-31-35, 0603/49-99-92 
SUZUKI VITARA CABRIO, 1997 r., 103 tys. km. 1600 ccm. 
drewno, RM. zabezpieczenie antywłamaniowe, orurowa
ny. -17.000 zł. Sieradz, tel. 0607/41-27-57,0600/68-24-28 
SUZUKI VITARA SANTA, 1997 r., 60 tys. km. 1600 ccm. 
16V, 4 WD, wspomaganie kier., insi gazowa, RO, atrak
cyjny wygląd, udokumentowane pochodzenie, nowy aku
mulator, - 33.000 zł lub zamienię na większy. Wotów, tel. 
071/389-15-74, 0604/96-70-03 
TARPAN HONKER, 1990 r., 68 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, zarejestrowany na 8 osób, w ciągłej eksploatacji, przy
stosowany do ciągnięcia przyczepy o masie do 1200 kg, 
idealny do transportu koni, - 11.000 zł. Chodanów, tel. 
076/818-8044 po godz.18
TARPAN HONKER, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, 8-osobo
wy, 4 x 4, po remoncie kapitalnym blacharki, lakierowaniu, 
napędu i zawieszenia, - 5.900 zł. Wronów, tel. 
065/543-54-27
TOYOTA LAND CRUISER J70,1985 r., 161 tys. km. 2350 
ccm, benzyna, 4x4, inst gazowa, 3-drzwiowy, wspomaga
nie kier., el. szyberdach, el. otwierane szyby, nowe amor
tyzatory, hamulce, orurowany, hak, dzielona tylna kanapa, 
welur, model przejśdowy, zadbany, - 12.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/754-15-57, 0502/59-33-73 
TOYOTA LAND CRUISER, 1992 r.. 4000 ccm, automatic, 
szyberdach, katalizator, ABS, 4WD, regulowana kierowni
ca ze wspomaganiem, centralny zamek + pilot, aluminio
we felgi, el. reguł, lusterka, komputer, 2 poduszki pow.,
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Wrocław, tel. 071/372-65-23, 0-90 399-660
sprowadzony w całości, - 31.000 zł lub zamienię na tańszy 
samochód. Kluczbork, tel. 077/418-9347. 0608/51-35-97 
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, 1997 r., 2700 ccm, TD!. długi, klima
tyzacja, ABS, dodatki elektr, - 70.000 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-27-27, 0604/79-63-30 
NISSAN TERRANO II, 1999 r., 25 tys. km, 2700 ccm. TDI 
demnoniebieski metalic, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, klimatyzaqa, ABS, skórzana tapicerka, orurowany, 
automatic, stan b. dobry, - 98.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-61-96 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - A00428 www.autogielda.com.pl) 
NISSAN TERRANO II, 1999 r., 7 tys. km. 2700 ccm. TDi, 
ABS, klimatyzacja, alarm, centralny zamek, el. otwierane 
szyby i dach, 2 poduszki pow., atrakcyjny wygląd, alumi
niowe felgi, 4 WD, sprowadzony w całości, kompletna do
kumentacja, - 88.000 zł. Głogów, tel. 076/833-2846, 
0606/39-36-64
OPEL FRONTERA, 1992 r., 173 tys. km, 2300 ccm, TDi el. 
otwierane szyby, el. reguł, i podgrzewane lusterka, alarm, 
centralny zamek + pilot, orurowany, nowe opony i akumu-
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orurowany + bagażnik, • 50.000 zł. Chocianów, tel. 
076/818-50-04, 818-54-81. 0604/72-71-76 
TOYOTA LAND CRUISER, 1997 r.. 100 tys. km. 3000 ccm, 
turbo D, 7-osobowy, pełne wyposażenie, dodatki, odstą
pię leasing, spłacone 37/42 rat w WTL Poznań, - 80.000 
zł. Niemcy, tel. 0049/1743-22-96-26, 0601/74-10-51 
TOYOTA RAV4,1994 r., 98 tys. km. 2000 ccm, katalizator,, 
bez wypadku, poduszka pow., wspomaganie kier., regulo
wana kierownica, 4x4, szyberdach, RO, immobilizer, rozkł. 
siedzenia, zadbany, - 43.000 zł lub zamienię na tańszy sa
mochód (kombi, bus, van). Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-63-13
TOYOTA RAV4, 1996 r., 40 tys. km, 2000 ccm, krótki, 2 
szyberdachy, centralny zamek, eł. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, 4x4, el. blokada, wspomaganie kier, -43.500 
zł. Opole. tel. 077/456-21-40
TOYOTA RAV4, 1996/97 r.. 70 tys. km. 2000 ccm. 16V 
zielony metalic, el. otwierane szyby i reguł, lusterka, im
mobilizer, orurowany, nakładka na tylne koło, ABS, klima
tyzacja, RO, komputer, hak, zabezpieczenia, automatic, 
stan b. dobry, - 44.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-23-35, 
0608/59-73-52 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem -A00276 www.autogielda.com.pl) 
UAZ 469 B, 1976 r., 2300 ccm, silnik Mercedesa, po re
moncie kapitalnym, nowe opony, kompletna dokumenta
cja, stan b. dobry, - 3.900 zł w rozliczeniu przyjmę materia
ły budowlane. Gryfów śl.. tel. 075/781-31-38 
UAZ 469.1980 r.. 2000 ccm. diesel wojskowy, w łaty, po 
remoncie kapitalnym, nowy lakier, plandeka i akumulator, 
wysokie siedzenia, pokrowiec na koło zapasowe, stan b. 
dobry, RO, halogeny, orurowany, - 7.500 zł. Nowa Wieś 
Grodziska, tel. 076/877-56-77 
UAZ 469 B, 1980 r., 2800 ccm, V6 silnik i kabina Forda 
Granady, opony 275 x 15, po remonde przedniego zawie
szenia i układu hamulcowego, do wykończenia, - 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-13-56, 0501/95-24-06 
UAZ 469 B, 1991 r. nadbudówka plastikowa, sprawny

Wrocław, tel. 0-603 393 956,071/315-12-97

techn., zarejestrowany, w eksploatacji, - 5.800 zł. Wrocław, 
teł. 071/362-14-10, 0601/56-23-64

USZKODZONE
O  CAŁE I POWYPADKOWE AUTA KUPIĘ - po wy

padku, całkowicie rozbite, spalone, płacę go
tówką natychmiast, własny transport, fachowe 
doradztwo, auta osobowe, dostawcze, jeepy, 
vany, najlepsze ceny, aktualne non-stop. Wro
cław, tel. 0605/38-04-78 81011311

0  0601/71-69-78, 0601/77-87-40 to numery telefo
nów, które pozwolą C i sprzedać auto całe lub 
po wypadku. Natychmiastowa wypłata gotów
ki, transport gratis - wystarczy zadzwonić. Wro
cław 81011331

ALFA ROMEO 145, 2000 r., 11 tys. km, 1400 ccm. 16V, 
TS, czerwony, lekko uszkodzony, kupiony w kraju, książka 
gwarancyjna, karta pojazdu, bogate wyposażenie, pakiet 
sportowy, - 25.500 zł. Wrodaw, tel. 0502/94-334)5 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - A00498 www.autogielda.com.pl)
ALFA ROME0 164,1992 r., 3000 ccm, V6, zielony meta
lic, instal. gazowa, uszkodzony prawy przód, klimatyzacja, 
ABS, aluminiowe felgi, el. reguł, szyby, lusterka, centralny 
zamek, komputer, wspomaganie i inne dodatki oprócz skóry, 
zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, stan b. 
dobry, zadbany, - 7.200 zł. Wrodaw. teł. 071/348-34-78, 
0601/70-7645
AUD1100,1980 r. uszkodzona blacharka, -1.300 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/643-89-70, 0603/86-84-52 
AUD1100,1984 r., 1800 ccm, srebrny, instalacja gazowa, - 
uszkodzona lewa strona (zawieszenie, lampa, błotnik, zde
rzak), geometria zachowana, welur, szyberdach, hak, RO, 
bez korozji, zadbane wnętrze, kpi. dokumentacja, - 3.950 
zł lub bez inst. gazowej - 3.200 zł. Wrocław, tel. 
071/348-26-11, 0601/21-7542 
AUD1100,1986 r., 2200 ccm, benzyna, granatowy, insta
lacja gazowa, uszkodzony lewy przód, zarejestrowany, •
4.400 zł. Wrocław, teł. 0601/77-61-54,071/348-34-78 
AUD1100 C4 ,1988 r., 2000 ccm, szary, mocno uszkodzo
ny, ABS, wszystkie eł. dodatki, zarejestrowany, - 4.200 zł. 
Leszno, tel. 0602/81-43-13
AUD1 100,1988/89 r.. 215 tys. km. 2300 ccm. benzyna, 
szary metalic, uszkodzony lewy przód, silnik i skrzynia bie
gów sprawne, sprowadzony w całośd, - 4.000 zł. Wrocław, 
teł. 071/326r 12-65
AUD1100,1989 r.. 207 tys. km, 2000 ccm, benzyna, nie
bieski, centralny zamek, wspomaganie kier., alarm, welu
rowa tapicerka, oznakowany, hak, lekko uszkodzony, au
tomatic, - 8.200 zł. Nowa Sól, tel. 0501/704)5-52 
AUD1100 AVANT, 1989 r., 2200 ccm 4 x 4, mocno uszko
dzony przód lewy, sprowadzony w całośd, silnik i skrzynia 
biegów nieuszkodzone, - 5.400 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-30-14
AUD1100 C 4 ,1990 r., 2300 ccm, srebrny metalic, ABS, 
centralny zamek, szyberdach, alum. felgi, po kradzieży, -
12.000 zł. Lubin. tel. 076/841-22-25, 076/847-66-62. 
0601/30-46-81
AUD1100 C 4 .1991 r., 2300 ccm, benzyna, perłowoczar- 
ny, szyberdach, centralny zamek, do wymiany wnętrze i 
wyposażenie komory silnika, - 13.200 zl. Legnica, tel. 
076/722-48-68, 0601/8447-11 
AUD1100,1991 r., 2300 ccm, czamy, bogate wyposaże
nie, alum. felgi 16", dodrobnych poprawek lakierniczych, 
stan b. dobry, bez wypadku, - 17.200 zł. Legnica, tel. 
0603/3048-23
AUD1100 C4 ,1991 r., 180 tys. km, 2800 ccm. V6. bordo
wy, pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzony. Szcze
panów, woj. wrocławskie, tel. 0605/60-30-20, 
0603/99-94-13 (k00082)
AUD1100 C4, AVANT, 1991/92 r., 170 tys. km. 2300 ccm. 
wtrysk, kombi, czerwony, do lakierowania przedni zderzak, 
w pełni sprawny, sprowadzony w całośd, II właściciel, ABS, 
RO, centralny zamek, el. reguł, szyby, welur, wspomaga
nie, szyberdach, oznakowany, udokumentowane pocho
dzenie, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 0601/70-7645, 
071/348-26-11
AUDI 200,1987 r., 390 tys. km, 2000 ccm, diesel, niebie
ski metalic, 5-biegowy, welurowa tapicerka, szyberdach, 
centralny zamek, reg. wys. pasów, RM Sony + 4 głośniki, 
roleta na szybę tylną, ocynkowany, kpi. dokumentacja, 
uszkodzony silnik, maska i błotnik do naprawy. - 5.500 zł. 
Wałbrzych, teł. 0608/41-87-69 
AUDI 80 CC, 1985 r., 1800 ccm, biały, doszczętnie znisz
czony, model przejśdowy, kpi. dokumentacja, zarejestro
wany, - 2.500 zł. Wrocław, teł. 0603/57-12-01 
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśniowy me
talic, uszkodzony lewy przód i prawy tył, - 6.000 zł. Wro
daw, tel. 071/372-67-60
AUDI 80 B4, 1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, ABS, centralny zamek, szyberdach, 
eł. reg. lusterka, eł. reg. reflektory, automatic, procon-ten, 
podgrzewane fotele, wspomaganie, alum. felgi, Mul-T-Lock,
1 właściciel, serwisowany, lekko uszkodzony tył, .na cho
dzie', -12.900 zł. Wrocław, teł. 0501/21-23-78
AUDI 80 B4,1992/97 r., 150 tys. km, 2000 ccnU, srebrny 
metalic, LPG, wspomaganie, pełna elektryka, dużo dodat
ków, niefabryczny numer VIN, uszkodzony zderzak, luster
ko, drobne usterki mechaniczne, -16.700 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0604/33-69-15
AUDI 80 B4AVANT, 1993 r., 110 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
benzyna, czerwony, kombi, ABS, centralny zamek, wspo
maganie, otwierany dach, el. reg. reflektory, poobijany, 
techn. sprawny - 6.800 DEM + do i transport Dzierżoniów, 
tel. 074/831-2747, 0604/2141-62 
AUDI 80 B4 ,1994 r., 2000 ccm, biały, lekko uszkodzony 
przód, bogate wyposażenie, pełne wyposażenie elektr., po
duszka pow., ABS, webasto, centralny zamek, -13.200 zl. 
Legnica, tel. 0603/3048-23
AUDI 90 B3 OUATTRO. 1990 r.. 2300 ccm, benzyna, czar
ny, pełne wyposażenie el., po kradzieży, uszkodzone zam
ki, stacyjka i lekko zderzak przedni, ABS, alum. felgi, szy
berdach, stan dobry, -10.000 zł. Strzelin, teł. 0602/47-46-79 
AUDI A6 ,1995/96 r., 140 tys. km, 2600 ccm. wtrysk, śnież
nobiały, model 1996 r., lekko uszkodzony (wgniedony błot
nik lewy przedni i urwana końcówka drążka kierownicze
go), niski koszt naprawy (maksymalnie 1.500 zł), 2 poduszki 
pow., klimatronic, komputer, ABS, el. reg. lusterka i świa
tła. 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, 2000 r., 1900 ccm, czamy, TDi, pełne wyposa
żenie, bez wypadku - 33.000 DEM. Legnica, tel. 
0603/3048-23
AUDI COUPE, 1992 r., 128 tys. km. 2300 ccm. wtrysk, czer

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA . 64 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 1.06.2001

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


wony, pełne wyposażenie, alum. felgi „gwiazdy", nowe 
amortyzatory, inst. gazowa, - 17.900 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0601/91-87-56 •
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. Je że li pos iadasz takie auto • 
dzwoń!!! Zero formalności, dojeżdżamy wszę
dzie, odbieramy auto własnym transportem gra
tis!!! Najlepsze ceny!!! Fachowa I. dyskretna 
obsługa, GOTÓWKA NATYCHMIAST, ZAWSZE 
AKTUALNE!!!, tel. 0601/70-76-45, 0601/78-82-84 
(non stop) 81011001

O  AUTA POWYPADKOWE uszkodzone, rozbite, 
zdecydowanie kupię, dobrze zapłacę, transport 
gratis. Pleszew, tel. 062/742-51-25,0502/24-52-28 
01028981

P  AUTO HANDEL „PALCARS" AUTO SCHROTT - 
i sprzedaż i skup aut powypadkowych, uszkodzo

nych i całych. W ofercie na placu zawsze ok. 50 
aut uszkodzonych. CENY KONKURENCYJNE!!! 
Kupujący nie płaci podatku od kupna. Zapew
niamy tani transport na terenie całego kraju. 
Prowadzimy również SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻY
WANYCH, CAŁODOBOWĄ POMOC DROGOWĄ 
I SKUP AUT. Wrocław, ul. Swojczycka 99, tel.

I 071/348-34-78 (fax, w g. 8-17.30), 0601/21-75-42, 
0601/70-17-36 (non-stop) 81010991

BMW 316 i, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, automatic, 
uszkodzony prawy wahacz, • 2.600 zł. Wrocław, tel. 
0607/65-79-79
BMW 316 I E-30, 1991 r., czerwony, mocno uszkodzony 
prawy przód, silnik nie uszkodzony, zarejestrowany, .twar
dy* dowód rejestracyjny, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84, 071/348-26-11 
BMW 316 i, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk, zielony metalic, 
ABS, centralny zamek, wspomaganie, el. otw. szyberdach, 
klimatyzacja, uszkodzony (braki w osprzęcie), sprawny, -
25.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 0609/45-99-56 
BMW 316 COMPACT, 1995/96 r., zielony metalic, zareje
strowany, kompletna dokumentacja, alufelgi, 2 x poduszka

WYJAZDY Z KLIENTEM 
PO SAMOCHODY |

BEZ POŚREDNIKÓW, BELGIA-HOLANDIA §  
duży wybór, formalności celne £  

tel. 076/834-48-38,0-604 41 1515 °

powietrzna, el.szyby, uszkodzony dach, "na chodzie", -
19.200 zł. Wrocław, tel. 071//348-42-16 
BMW 318, 1981 r., 1800 ccm, wtrysk, kompletnie znisz
czony, -120 zł. Wrocław, tel. 071/330-03-81,0606/70-96-54 
BMW 318,1988/97 r. uszkodzony silnik, - 6.000 zł. Kalisz; 
tel. 0502/67-14-20
BMW 320 i, 1984 r., 220 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czar
ny metalic, uszkodzony przód, lampy, błotniki, maska, szy
ba czołowa, dach bez uszkodzeń, aluminiowe felgi, kom- 
puter, el. reguł, lusterka, stan silnika b. dobry, pełna doku- 

* mentacja, z urzędu celnego, do zarejestrowania, - 2.900 
zł. Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0607/54-21-56 
BMW 320,1991 r., 2000 ccm, 24V, kolor grafitowy, bogate 
wyposażenie, do małych poprawek lakierniczych, • 18.200 
zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
BMW 324 D, 1988 r., 275 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
el. reg. lusterka, garażowany, uszkodzone koło zamacho
we, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, • 7.500 zł. Kieł
czów, tel. 0601/58-81-35
BMW 518,1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, uszkodzona strona lewa (błotnik przedni, 
próg, słupek przedni środkowy, drzwi oraz lekko dach), •
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. 0603/30-48-23 
BMW 525,1992 r., 2500 ccm, czarny, lekko uszkodz., .na 
chodzie*, pełne wyposażenie, alum. felgi - 20.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/48-65-39
BMW 730,1993 r., 178 tys. km, 3000 ccm, benzyna, grafr 
towy metalic, lekko uszkodzony przód i przetarty prawy bok, 
• 16.500 zł lub zamienię na Fiata Ducato + dopłata. Ozi
mek, tel. 077/465-22-66, 0601/73-80-00, 0608/33-18-14 
BMW 735,1988 r., 160 tys. km, 3500 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, automatic, wszystkie el. dodatki - 2.300 DEM. 
Lubin, tel. 0608/49-10-23
BMW 740,1995 r., szmaragdowy metalic, pełne wyposa
żenie, lekko uszkodzony • naprawa około 7 000 zł, cena -
30.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-15-80
CITROEN AX, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, zielony meta
lic, brązowe wnętrze, uszkodzona lewa zwrotnica i próg, 
silnik sprawny, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
CITROEN AX, 1995/96 r., 40 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
metalic, uszkodzone drzwi i tylny bok, sprowadzony w ca- 
łości w 1998 r., pełna dokumentacja, zarejestrowany, .na 
chodzie’ , - 7.400 zł. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
CITROEN GSA, 1981 r., 1300 ccm, benzyna uszkodzona 
półoś, stan b. dobry, - 800 zł lub zamienię na inny. Wał
brzych, tel. 0609/29-08-59
CITROEN XANTIA, 1994 r., .1800 ccm, wtrysk, zielony me
talic, sprowadzony w. całości, klimatyzacja, centralny za
mek, wspomaganie, el: otw. szyby, stan b. dobry, 2 ele
menty do lakierowania, • 14.900 zł. Wrocław, tel. 
0606/60-13-92
CITROEN XANTIA, 1995 r., 119 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, el. otwierane szyby, el. otwierany szyber
dach, welurowa tapicerka, regulowana kierownica, ABS, 
nowe opony, uszkodzony lewy prawy przód, -14.500 zł lub 
zamienię. Pieszyce, tel. 0603/22-55-40 
CITROEN XM, 1991 r, 2000 ccm, benzyna po pożarze, 
zarejestrowany, .twardy  ̂dowód rejestracyjny, numery nad
wozia nabijane przez stację diagnostyczną (zaświadczę-1 
nie), - 4.300 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/78-82-84 
CITROEN XM, 1999 r., 2000 ccm, 16V, granatowy, pełne

POWYPADKOWE
Naprawy na ubezpieczalnie i nie tylko.

10% wyceny. Zwrot dla klienta. ^
Wrocław, ul. K rólew iecka 1 o 

tel. 0-607 404 317 O

wyposażenie, uszkodzony bok - 21.000 FRF. Wałbrzych,- 
tel. 0604/79-13-22, 0604/77*39-30 
CITROEN XSARA, 1998 r., 39 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
benzyna, żółto-złoty metalic, 3-drzwiowy, centralny zamek 
+ pilot, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie, do la
kierowania 4 elementy samochodu, do sprowadzenia z 
Francji, - 20.500 zł (z przeglądem). Wrocław, tel. 
071/364-19-24, 0601/88-23-06 
CITROEN XSARA COMBI, 1§99 r., 1600 ccm aluminiowe 
felgi, el. szyby, 2 poduszki powietrcne, kupiony w kraju, 
kpi. dokumentacja, po dachowaniu, - 17.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
CITROEN ZX, 1992 r., 60 tys. km, 1600 ccm, szary meta
lic, do sprowadzenia z Niemiec, 5-drzwiowy, ważny prze
gląd, uszkodzony - 1.600 DEM. Chojnów, tel. 
076/819-15-99, 0602/58-06-18 
CITROEN ZX REFLEX, 1992 r., 108 tys. km, 1400 ccm. 
czerwony, po mocnym dachowaniu, silnik sprawny, zareje
strowany, .twardy" dowód, kpi. dokumentacja, - 4.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 0601/70-17-36 
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 właści
ciel, klimatyzacja, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, cen-

K U P I Ę  A U T O  
P O  W Y P A D K U  
0608  44 -92 -76

tralny zamek, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, kupiony w kraju, książka serwisowa, aktualny 
przegląd, .twardy* dowód rejestr. - 7.900 zł. Wrocław, tel. 
^601/70-17-36, 071/348-26-11 
DAEWOO LANOS, 2000 r., zielony metalic, 5 drzwi, po 
dachowaniu, sprawny, geometria zachowana, na gwaran
cji, I właściciel w kraju, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/20-79-37
DAEWOO NEXIA, 1997 r. bardzo mocno uszkodzony, -
3.200 zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-10, 0602/68-90-83 
O  DAEWOO NUBIRA CDX 2.0,1999 r., 78 tys. km, 

bordowy metalic, pełne wyposażenie elektr., 
alum. felgi, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrz
ne, radio, alarm, lekko uszkodzony prawy błot
n ik  i zderzak, - 22.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/14-75-26 02024151

DAIHATSU CHARADE, 1984 r., 1000 ccm, diesel uszko
dzony tył, • 1.600 zł. Tomaszów Maz., tel. 044/723-15-81, 
0602/67-83-10
DAIHATSU CHARADE, 1984 r., 1000 ccm, diesel b. uszko
dzony, kpi. dokumentacja, - 1.200 zł. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
DODGE CARAVAN, 1996 r., 3300 ccm, granatowy meta
lic, uszkodzony bok, .na chodzie*, klimatyzacja, pełne wy-

FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 900 ccm, zielony, uszko
dzony przód, - 4.100 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 100 tys. km, 700 ccm, bia 
ły, bardzo lekko uszkodzony, - 7.500 zł. Kalisz, tel 
0603/04-11-18
FIAT DUCATO, 1987 r., 2000 ccm, diesel, biały, zareje- 
strowany, nowy przegląd, uszkodzona półoś, blacharka do 
poprawek, - 4.200 zł. Kowalów, woj. wrocławskie, tel 
0605/62-69-98
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel krótki, niski, sil
nik do remontu, stan techn. b. dobry, - 10.000 zł lub za
mienię. Wschowa, tel. 0605/13-19-68 
FIAT DUCATO, 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, uszkodzo
ny silnik i powyginane tylne drzwi, chłodnia z agregatem, •
10.000 zł. Chorzów, tel. 0607/25-21-53 .. .
FIAT MAREA WEEKEND KOMBI, 1997 r., 60 tys. km, 1600 
ccm, 16V, kolor wiśniowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, RO, weluro
wa tapicerka, lekko wgnieciony dach (z prawej strony), zbite 
4 szyby, do naprawy w Nimczech, koszt naprawy ok. 1.500 
zł, cena - 6.500 DEM + cło i transport. Wrocław, tel. 
0607/80-16-33
FIAT MAREA, 1998 r., 24 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebmy 
metalic, uszkodzony tył, bogate wyposażenie, klimatyza
cja, 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, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny 
zamek + pilot, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, uszko
dzony, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 27.000 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
TlAT PALIO WEEKEND, 1999 r., 1600 ccm, niebieski me
talic, po stłuczce, poduszka powietrzna cała, uszkodzony 
przód, podłużnice i błotniki całe, • 15.900 zł. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
FIAT PUNTO, 1996 r., 1100 ccm, czarny metalic, 3-drzwio
wy, lekko uszkodzony, techn. sprawny, - 11.800 zł. Kroto
szyn, tel. 0602/87-63-67
FIAT PUNTO II ELX, 2000 r., 10 tys. km. 1200 ccm. ELX, 
ciemny metalic, 5-drzwiowy, sprow. z Niemiec, zarej., .na 
chodzie* - 27.200 zl. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-25-46 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 1100 ccm, niebieski, uszkodzo
ny lewy przód, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FIAT SEICENTO, 2000 r., biały, po stłuczce( lewa lampa, 
wgnieciona maska), sprawny, • 12.800 zł. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
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, DOHC, 16V. 
biały, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, uszkodzony wał korbowy, - 7.500 zł lub zamienię. 
Leszno, tel. 065/526-25-43
O  FIAT TIPO, 1991 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo 

D 5-drzwiowy, wszystkie dodatki elektr., ABS, 
wspomaganie, kpi. dokumentacja, uszkodzony 
lewy przód, • 5.600 zł. Wrocław, tel. 
071/361-15-34,0603/89-89-46 81012131

Kupię auto po wypadku i inne
tel. 071/398-81-99, 0-502 933 972, 0-601 079 280

posażenie oprócz skóry, ciemne szyby, aluminiowe felgi, •
36.000 zł lub zamienię na inny, może być droższy. Opole, 
tel. 0602/74-53-55
FIAT COUPE, 1995 r., 73 tys. km, 2000 ccm, 16V. czarny. 
ABS, pełne wyposażenie elektryczne, poduszka powietrz
na, poobijany, sprawny, do sprowadzenia, .na gotowo*, -
22.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-10-88 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, biały, stan dobry, techn. 
sprawny, bez przeglądu techn. i akumulatora, • 850 zł. 
Wałbrzych, tel. 0606/21-79-43 
FIAT 125p, 1989 r., 135 tys. km, 1500 ccm, biały, lekko 
uszkodzony, dużo nowych części. Wrocław, tel. 
0608/33-93-30
FIAT 126p, 1979 r. do remontu, silnik sprawny, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 0601/71-69-78
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, zielony, uszkodzony rozrusz
nik, dodatkowo wszystkie blachy, - 750 zł. Głogów, tel. 
0607/41-70-25
FIAT 126p FL, 1989 r.. 52 tys. km, czerwony, lekko uszko
dzony tył, - 950 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1990 r., 650 tys. km. czerwony, pełny lifting, 
lekko uszkodzone drzwi, • 1.700 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
0609/41-78-15
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FIAT 126p, 1990 r., 50 tys. km, 650 ccm, biały, rozbity bok, 
ważny przegląd i OC, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p BIS, 1991 r. zdekompletowany, bez podzespo
łów, pełna dokumentacja, • 400 zł. Wrocław, ie l. 
0601/71-69-78
FIAT 126p, 1995 r., 650 ccm, niebieski, po kradzieży, brak: 
drzwi prawych, maski, zderzaków, rozrusznika, wnętrza,-wy
cięte numery nadwozia i silnika, kpi. dokumentacja pokra- 
dzieżowa - 3.500 zł. Legnica, tel. 0605/64-60-00 
FIAT 126p el, 1998 r. stan dobry, zadbany, uszkodzony 
przód, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FIAT 126p ELX, 1998 r., 12 tys. km, zielonoturkusowy, I 
właściciel, oryg. przebieg (udokumentowany), książka ser
wisowa, faktura zakupu, alarm, katalizator, zarejestrowa
ny, ważny przegląd, .twardy* dowód rejestracyjny, poobi
jany lewy bok i uszkodzony lekko dach z lewej strony, spraw
ny, - 4.450 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
FIAT BRAVO, 1996 r., 1600 ccm, 16V, zielony metalic, po 
dachowaniu, kupiony w salonie, - 7.900 zł. Wrocław, tel. 
0604/36-89-38
FIAT BRAVO SX, 1998 r., 50 tys. km, 1900 ccm, TD wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, 
poduszka powietrzna, radioodtwarzacz, uszkodzony, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 20.000 zł. Odola
nów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55
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przód, silnik, zawieszenie sprawne, koszt naprawy olr 2.000 
zł, - 6.800 zł. Grodków, tel. 077/415-43-37 
FORD ESCORT, 1991 r„ 1400 ccm, czerwony, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, welur, centralny zamek, immobilizer, do la
kierowania, lekko uszkodzony, - 7.000 zł. Kalisz, tel. 
062/752-00-46, 0502/13-45-94 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel mocno uszko
dzony, po dachowaniu, centralny zamek, wspomaganie, 
kpi. dokumentacja, zarejestrowany, .twardy” dowód reje
stracyjny, 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 grafito
wy 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, 1992 r., 112 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, uszkodzona prawa strona, - 7.500 zł. Ja
wor. tel. 0604/07-98-31 

- 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

FORD FIESTA, 1997 r., 1800 ccm, diesel, biały, wspoma
ganie, klimatyzacja, el. otw. szyby, centralny zamek, uszko
dzony 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, 1998 r., 6 tys. km, 1250 ccm, 16V, niebie
ski, 3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, wspo
maganie, immobilizer, uszkodzone poduszki pow., stan ide
alny, - 21.500 zł. Lubin, tel. 076/840-86-05,0600/31-36-17 
FORD FIESTA ZETEC, 1998 r., 25 tys. km, 125Ć ccm, 16V, 
srebmy metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaga
nie, el. otw. szyby, lekko uszkodzony przód, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 18.000 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
FORD FOCUS KOMBI, 2000 r., 27 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
biały, ABS, 2 poduszki pow., el. otwierane szyby, centralny 
zamek, el. reg. reflektory, el. reguł, lusterka, wspomaganie 
kier., uszkodzony lewy próg \ zderzak przedni, • 39.900 zł. 
Jawor, tel. 076/870-91-26
O  FORD GRANADA, 1980 r. centr. zamek, el. otw. 

szyby, el. reg. lusterka,, stan dobry, uszkodzo- 
- ny siln ik + wszystkie części, -1.800 zł. Trzebni

ca, tel. 071/387-26-93 82001221
FORD GRANADA, 1980 r., 2300 ccm, diesel, srebrny, .na 
chodzie", do remontu, silnik Forda Sierry, -1.100 zł. Wro
cław. tel. 0601/77-87-40
FORD GRANADA, 1982 r., 2300 ccm, diesel, • 1.200 zł. 
Tomaszów Maz., tel. 044/723-15-81, 0602/67-83-10 
FORD KA, 1997 r., 35 tys. km, 1200 ccm, granatowy, lek
ko uszkodzony przód, • 14.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/59-57-32

D IA G N O STY K A  ELEK T R O N IC Z N A , ELEK T R O M EC H A N IK A , 
M ECH AN IKA, B LA C H A R STW O , LAKIERNICTW O  
52-232 Wrocław, ul. Grota-Roweckiego 91, tel./fax 364-88-98

technicznych, - 11.500 zł lub zamienię. Leszno, tel. 
065/527-12-86 w godz. 9-17
FORD ESCORT, 1992 r., 107 tys. km, 1800 ccm, 16V, czar
ny, 3-drzwiowy, alarm + pilot, immobilizer, szyberdach, alu
miniowe felgi, radio panel, lekko uszkodzona przednia szy
ba, -11.500 zł. Nysa, tel. 077/435-81-39 
FORD ESCORT, 1993 r., 110 tys. km, 1400 ccm, kolor gra
fitowy metalic, uszkodzony lewy przód, układ jezdny spraw
ny, Mul-T-Lock, centralny zamek, szyberdach, welurowa 
tapicerka, wspomaganie, reg. kierownica, zadbany, zare
jestrowany, • 8.900 zł. Wrocław, teł. 0604/36-89-38

FORD MAVERICK, 1997 r.. 78 tys. km, 2700 ccm, TDi, 
granatowy metalic, długi, 5-drzwiowy, klimatyzacja, podusz
ka powietrzna, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
centralny zamek + pilot, alarm, alum. felgi, lekko uszko
dzony, 100% sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, -44.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 
0601/88-28-89
FORD MONDEO KOMBI, 1999 r.. 80 tys. km, 1800 ccm, 
biały, TDi, klimatyzaqa, centralny zamek, pełne wyposa
żenie elektr., relingi dachowe, poduszki pow., uszkodzony 
lekko przód, sprawny - 10.000 DEM + cło. Lubin, tel. 
076/846-73-50, 0601/27-11-31
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FIAT TIPO S, 1994 r., 41 tys. km, 1400 ccm, granatowy 
metalic, I właściciel, alarm, kupiony w salonie, kpi. doku
mentacja, mocno uszkodzona dolna część przodu, w cało
ści lub na części, • 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FIAT UNO, 1986 r., 1300 ccm, turbo E, srebmy metalic, 
aluminiowe felgi, RM + 4 głośniki, 112 KM, el. otwierane 
szyby, tylne szyby uchylane, sportowy wydech, deska digi
tal, tylna szyba ogrzewana, dzielona tylna kanapa,
3-drzwiowy, do poprawek blacharskich, niesprawna pom
pa paliwa, • 3.550 zł. Świdnica, tel. 0607/55-96-35 
FIAT UNO, 1992 r., 111 tys. km, 1000 ccm, benzyna, sza
ry, 3-drzwiowy, 5-biegowy, II właściciel, uszkodzony lewy 
bok, kupiony w salonie, zarejestrowany, • 4.550 zł. Wro
cław, tel. 071/348-26-11, 0601/70-17-36 
FIAT UNO, 1995 r., 1000 ccm, benzyna, turkusowy, 
5-drzwiowy, pełna dokumentacja, mocno uszkodzona stro
na kierowcy, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FIAT UNO, 1997 r., 1000 ccm, czerwony, 3 drzwi, jeżdżą
cy, uszkodzony prawy tył i dach, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 
071//372-87-60
FIAT UNO VAN, 1998 r., biały, uszkodzony przód, - 5.700
zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16
FIAT UNO IE, 1999 r., 28 tys. km, 1100 ccm benzyna, atra-

FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, diesel el. otw. szyby, 
wspomaganie, centralny zamek, poduszka powietrzna, 
uszkodzony przód, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, 
- 16.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0601/53-46-55
FORD ESCORT COMBI, 1995 r., 1300 ccm Bolero, po moc
nym dachowaniu, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 90 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
ciemnoniebieski metalic, ks. serwisowa, 5-drzwiowy, po
duszka powietrzna, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, 
centralny zamek, lekko uszkodzony, .na chodzie", kupują
cy 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,

FORD MONDEO, 2000 r., 14 tys. km, 1800 ccm, TDI, gra
natowy metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, RO, alarm, 2 pod. powietrine spraw
ne, lewe drzwi uszkodzone i błotniki, zderzak pęknięty, 
techn. sprawny • 15.600 DEM + cło. Legnica, tel. 
076/722-84-03, 0607/04-07-55 
FORD ORION, 1984 r., 188 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski, uszkodzony lewy przód, sprawny, szyberdach, nowy 
akumulator (gwarancja), centralny zamek, dzielona tylna 
kanapa z podłokietnikiem, zadbane wnętrze w kolorze nad
wozia, dodatkowe światło .stop*, welurowa tapicerka, prze
gląd do 02.2002 r, • 2.900 zł lub zamienię na nowszy (die
sel). Wrocław, tel. 0602/17-33-45 
FORD ORION, 1990/91 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy, nowy

mentowy metalic, serwisowany, 5-drzwiowy, I właściciel, 
uszkodzona maska i przednia szyba, sprawny, -11.900 zł. 
Miękinia, tel. 071/317-81-19, 0601/82-22-34 
FORD CARGO, 1981 r. kabina z ramą, na kolach, zareje
strowana w kraju, bez silnika, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-27-14 .
FORD COURIER, 1998 r.. 90 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, centralny zamek, wspomaganie, blaszak, książka ser
wisowa, lekko.uszkodzony przód, sprawny, -13.500 zł. Lu
bin, 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, 
0502/85-75-80
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel, biały, uszko
dzony tył, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, silnik i skrzy
nia biegów w dobrym stanie, • 3.000 zł. Wilczkowice, tel. 
071/316-13-33, 0609/63-85-04 
FORD ESCORT, 1989 r., 1100 ccm uszkodzony przód i sil
nik. • 3.800 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 1400 ccm uszkodzony lewy
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model, b. mocno uszkodzony, polska dokumentacja, - 3.900 
zł. Wrocław, tel. 0501/23-01-19 
FORD SCORPIO, 1988 r., 140 tys. km, 2900 ccm, benzy
na, niebieski metalic, automatic, hak, garażowany, pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, alum. felgi, lekko uszko
dzony, - 4.100 zł. Polanica Zdrój, tel. 0606/92-37-25 
FORD SCORPIO, 1989 r., 140 tys. km. 2900 ccm, benzy
na lekko uszkodzony przód, zarejestrowany, sprowadzony 
w całości, klimatyzacja, ABS, skóra, wszystkie el. dodatki, 
- 5.800 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-05, 0502/55-96-64 
FORD SCORPIO, 1993 r., 2000 ccm, granatowy, klimaty
zacja, automatic, skóra, lekko uszkodzony przód, na cho
dzie, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FORD SCORPIO KOMBI. 1996 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 
16V, wrzosowy metalic, nowy model, lekko uszkodzony, 
techn. sprawny, koszt naprawy 2.500 zł, cena - 22.500 zł. 
Kalisz, tel. 0605/33-88-53
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 ko-

diesel, biały, 2 miejsca, poduszka pow., uszkodzony lekko 
przód, do sprowadzenia z Niemiec, odbiór przy granicy -
5.300 DEM. Bolesławiec, teł. 0603/10-25-21 
FORD ESCORT, 1996/97 r., 115 tys. km, 1800 ccm, TDI. 
granatowy, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, wspo
maganie, lekko uszkodzony, koszt naprawy 900 zł, spro
wadzony na nowych zasadach, - 20.800 zł. Kępno, tel. 
062/781-20-87, 0606/34-66-37 
FORD ESCORT Ghia, 1997 r., 1800 ccm, 16V, ECOTEC, 
srebmy, pełne wyposażenie elektr., klimatyzacja, ABS, 2 
poduszki powietrzne, alum. felgi, uszkodzona tylna klapa, 
lekko przód, - 15.200 zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
FORD ESCORT KOMBI, 2000 r, 1600 ccm, wtrysk 16V, 
ZETEC, srebmy metalic, homologacja na ciężarowo-oso- 
bowy, 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, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 21.000 
z ł , możliwa faktura VAT. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-34-78
FORD EXPLORER, 1995 r., 63 tys. km, 4000 ccm, V6, zie
lony metalic, do wymiany dach, błotniki i drzwi, bogate wy
posażenie, - 45.000 zł. Legnica, tel. 076/866-34-07 
FORD FIESTA, 1983/84 r., 1100 ccm, benzyna, biały, całk. 
zniszczony, polska dokum, • 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/52-55-51, 074/846-55-34 w godz. 9 -17  
FORD FIESTA 11, 1985 r., 1100 ccm, srebmy, uszkodz. 
lewy bok, lewe drzwi, próg lewy, prawe drzwi, brak szyby w 
prawych drzwiach, po wypadku, zarej. - 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/311-76-22
FORD FIESTA, 1986/94 r., 120 tys. km, 1000 ccm, biały, 
uszkodzony przód, techn. sprawny, - 2.700 zł. Wrocław, 
tel. 0600/38-73-72
FORD FIESTA, 1993 r., 1800 ccm, 16V, wiśniowy metalic, 
ospojlerowany, uszkodzony lewy i prawy bok, jeżdżący, •
7.800 zł. Wrocław, tel. 071/34842-16 
FORD FIESTA, 1995 r., 1100 ccm, benzyna, perłowowrzo- 
sowy, welurowa tapicerka, stan b. dobry, w kraju od roku, 
lekko uszkodzony tył i prawy przód, - 8.900 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78
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łach, pełna dokumentacja, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/77*87-40
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel uszkodzony,
2.500 zł. Tomaszów Maz., tel. 044/723-15-81 
0602/67-83-10
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebmy metalic, bla
charka do poprawek, zniszczona tapicerka, fotele kubeł 
kowe, 3-drzwiowy, zarejestrowany, .na chodźie', spoiler 
sportowa kierownicza, obrotomierz, - 2.300 zł. Wrocław 
tel. 0601/21-75-42, 071/348-26-11

PROSTOWANIE RAM
sam . c ięża row ych , te renow ych  
nacze p  s ta low ych  i a lum in ium . 

d o k ła d n y  po m ia r 
tel. 071/318-16-01, 0-602 59 55 43

— — — —— — — —— — —  OG982451

J.L . = A U T O  F U L L  =
IMPORT H A N D E L  

B LACH ARSTW O  LAKIERN ICTW O 
BYSTRZYCA DOLNA 1F, k. ŚWIDNICY 

TeL/faz (074) 851 63 67, (074) 851 63 87 * 
0605 53 60 91,0604 93 87 75 

w godz. 7.00 20.00
* P O S IA D A M Y  D O  S P R Z E D A Ż Y  SA M O C H O D Y  
U Ż Y W A N E  SPR O W AD ZO N E Z  N IEM IEC .
O C LO N E , Z  P E Ł N Ą  D O K U M E N T A C JĄ  
O SO B O W E I D O STAW CZE

* SPR O W AD Z IM Y  K A Ż D Y  SA M O C H Ó D  
O SO B O W Y  I D O STAW CZY
N A  IN D Y W ID U A LN E  Z A M Ó W IE N IE  
Z G O D N IE  Z  N O W Y M I Z A S A D A M I  IM PO R TU  g  
SA M O C H O D Ó W  U Ż Y W A N Y C H  £
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* P R Z Y  Z A K U P IE  W  R O ZLIC Z EN IU  M O Ż E  O  
B Y Ć  "STARY* S A M O C H Ó D

* Z A W S ZE  N A  P L A C U  K IL K A N A Ś C IE  A U T  
D O  N A T YC H M IA ST O W EG O  O D BIO RU

SPRZED AŻ Z A  GOTÓW KĘ, RATY, LEAS ING  
FAK TU R Y  VAT, B E Z  O PŁATY SKARBOW EJ 

CENY KONKURENCYJNE!

TDi, srebmy metalic, najnowszy model, b. mocno uszko
dzony lewy przód, podwyższony, silnik, skrzynia biegów, 
most i wał nie uszkodzone, kupiony w salonie, faktura za
kupu, książka serwisowa, karta pojazdu, kpi. dokumenta
cja, cena nowego w salonie ok. 90.000 zł, sprzedam -
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, peł
ne wyposażenie, 4-osobowy, uszkodzone drzwi - 8.500 
DEM. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
HONDAACCORD, 1979 r., 1600 ccm, niebieski, ciemne 
szyby, spoiler, hak, uszkodzony silnik, -1.150 zł. Kożuchów, 
teł. 0604/75-81-73
HONDAACCORD. 1990 r.. 2200 ccm, wtrysk, srebmy me
talic, po dachowaniu, uszkodzony lekko przód, lewy tył i 
dach, silnik .na chodzie”, alum. felgi, bogate wyposażenie, 
sprowadzony w całości, zarejestrowany, kpi. dokumenta
cja, • 4.300 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11
HONDAACCORD. 1991 r., 2000 ccm, 16Vuszkodzony 
przód i lekko tył, sprawny, sprowadzony w całości, el. re
guł. szyby, lusterka, szyberdach, centralny zamek, ABS, 
zarejestrowany, inne dodatki. Wrocław, tel. 071/348-26-11, 
0601/78-82-84
HONDAACCORD, 1993/94 r., 2000 ccm. wtrysk, 16V. ko
lor wiśniowy metalic, uszkodzony lewy tył i przód, silnik

W Y JA Z D Y  PO  TAN IE  A U T A  
N IE M C Y  • H O LA N D IA  

T R A N S P O R T  N A  LA W EC IE  
ZAŁATWIANIE FORMALNOŚCI CELNYCH 

Polkowice, tel. 076/845-35-67
0*601 67 22 09 opqai37

uszkodzony błotnik przedni, słupek cały, sprawny, -15.500 
zł. Wrocław, teł. 0601/70-57-00 
MAZDA E2000.1986 r.. 2400 ccm. diesel, - 4.000 zi. To
maszów Maz., teł. 044/723-15-81, 0602/67-83-10 
O  MERCEDES skup modeli 123,124,201,210,140 

i innych (całe lub po wypadku), natychmiasto
wa wypłata gotówki, transport gratis, satysfak
cja gwarantowana. Wrocław, tel 0601/77-87-40, 
0605/62-00-14 81012031

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 me
talic, alum. felgi, centralny zamek, wspomaganie, szyber
dach, spoilery, hak, uszkodzona membrana pompy pali
wa, przyciemniane lampy. - 6.300 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84, 071/348-26-11 
MERCEDES 200 123,1979/80 r., biały, mocno uszkodzo
ny lewy przód, silnik nie uszkodzony, zapłon w stacyjce, 
zarejestrowany w kraju, .twardy* dowód rejestracyjny, -
1.550 zł. Wrocław, teł. 0601/21-75-42,0601/77-61-54 
MERCEDES 200 123,1981 r., diesel, biały, blacharka do 
remontu, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, 
.na chodzie’ , - 2.450 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11

~BLACHARSTWO
LAKIERNICTWO

s z y b k o  i  t a n io  i 
r ó w n ie ż  b e z g o t ó w k o w o  

warsztat, tel. 071/315-71-24,0-606 58 57 40

K U P I E  A U T O ™ “
za 60% ceny giełdowej - po 1990 r-OP905«S 0-601 82 22 34

FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, 3 
drzwi, uszkodzony silnik, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
FORD SIERRA. 1988 r., 2300 ccm, diesel, srebmy meta
lic. uszkodzona lewa strona: błotniki, lampa, drzwi, szyba 
oraz nadkole, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, 
- 4.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-74-98 po godz. 20 
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, zie
lony metalic, całk. zniszczony, polska dokum, - 2.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 0602/52-55-51,074/846-55-34 w godz. 9 - 
17
FORD SIERRA. 1988 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
uszkodzony przód, techn. sprawny, zarejestrowany, - 3.400 
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 r.. 2000 ccm. benzyna, ko
lor grafitowy metalic, uszkodzony lewy bok, techn. spraw
ny, przegląd do 01.2002 r., zarejestrowany, - 3.900 zł. Wro
cław, tel. 0602/12-51-35

sprawny, model i I rejestracja 1994 r., klimatyzacja, ABS, 
el. reg. lusterka i światła, el. otw. szyby, centralny zamek, 
welur, oryginalne RO, zarejestrowany, .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, kolor 
wiśniowy metalic, do sprowadzenia z Niemiec, uszkodzo
ny, pełne wyposażenie oprócz skóry, koszt naprawy - 2.500 
zł, cena - 10.900 DEM. Chojnów, tel. 076/819-15-99, 
0602/58-06-18
HONDA CIVIC, 1999/00 r., 27 tys. km. 1400 ccm. 16V, 
srebmy metalic, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, wspomaganie kier., centralny zamek,
3-drzwiowy, uszkodzony przód, • 26.300 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-43-95
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, wspoma
ganie, el. reguł, szyby, lusterka, szyberdach, centralny za
mek, udokumentowane pochodzenie, zarejestrowany, -
5.800 zł. 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 
HONDA PRELUDE, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwony,
3-drzwiowy, szyberdach, aluminiowe felgi, ABS, komputer, 
uszkodzony silnik, na białych tablicach, - 3.500 zł. Podgó
rzyn, teł. 075/761-04-57 po godz. 18 
HYUNDAI PONY SEDAN, 1991 r., 1500 ccm, niebieski me
talic, uszkodzony prawy przód, - 4.500 zł. Gostyń, tel. 
0603/97-31-96

MERCEDES 207,1978 r. skorodowany, - 3.600 zł. Trzeb
nica. teł. 071/387-08-10, 0602/68-90-83 
MERCEDES 210.1990 r., 2900 ccm, niebieski, po wypad
ku, uszkodz. ścianka przednia, chłodnica -13.500 zł. Wro
cław, tel. 071/325-97-01
MERCEDES 210 W. 1997 r., 28 tys. km. 3200 ccm, benzy
na lampy ksenonowe, el. fotele, regulowana kierownica, 
el. roleta tylna, klimatyzacja, aluminiowe felgi, szyberdach, 
skóra, nawigacja, tempomat. 4 poduszki pow., centralny 
zamek, czujniki zbliżeniowe i inne, bez silnika i skrzyni bie
gów. • 56.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MERCEDES 210 KOMBI, 1998 r., 180 tys. km. 2900 ccm, 
diesel, perłowoczamy, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
uszkodzony tylny błotnik - 28.500 DEM. Jelenia Góra, tel. 
075/762-11-67
MERCEDES 220 115 W, 1974 r. lekko zdekompletowany, 
dokumentacja, duży odzysk dobrych częśd, -1.100 zł. Wro
daw, tel. 0601/77-87-40
MERCEDES 240 123 D. 1976 r.. 2400 ccm, zielony, bez 
silnika, kpi. dokumentacja, - 1.000 zł. Lubin, tel. 
0601/72-26-75
MERCEDES 240 123,1979 r., 2400 ccm, diesel, biały, z 
pełną dokumentacją, uszkodzont tylny lewy bok, dodatko
wo wszystkie częśd, -1.800 zł. Olesno, tel. 034/358-34-95 
MERCEDES 250 C, 1996 r., 100 tys. km. 2500 ccm, gra
natowy metalic, TDi, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrz
ne, pełne wyposażenie elektr., klucz na podczerwień, 
sprawny, - 38.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrów 
Wlkp.. tel. 0502/52-73-19

MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 1800 ccm, turbo D uszko
dzony przód, zarejestrowany, st. silnika dobry, - 4.400 zł. 
Wrocław, teł. 071//348-42-16 
MITSUBISHI GALANT. 1989 r., 2000 ccm. granatowy, el. 
otw. szyby, centralny zamek, uszk. lewy przód, techn. 
sprawny silnik, - 6.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/58-20-60 
MITSUBISHI LANCER SEDAN, 1991 r., 160 tys. km, 1800 
ccm, diesel, bordowy metalic, po dachowaniu, zarejestro
wany, techn. sprawny, przegląd do 01.2002 r, - 4.800 zł. 
Wrocław, tel. 0602/12-51-35
NISSAN 200 SX. 1990 r.. 1800 ccm, turbo, 16V, 180 KM, 
szary metalic, pełne wyposażenie, bez .silnika. - 5.800 zł 
lub zamienię na inny. Głogów, tel. 0602/32-20-31 
NISSAN 200 SX. 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 16V, bor
dowy, uszkodzony prawy bok, do wymiany drzwi, błotnik 
tylny i próg, -*.900 zł. Głogów, tel. 076/834-61-37, 
0604/78-23-95
NISSAN MAXIMA, 1990 r., 120 tys. km. 3000 ccm, V6, 
perłowozłoty, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., ABS, 
tempomat, szyberdach, automatic, spoiler ze światłem 
.stop’ , ciemne szyby, automat, pasy przednie, po małym 
wypadku, -11.600 zł. Wrocław, tel. 0600/42-02-51 
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. lusterka i szyberdach, welur, zarejestrowany, kpi. do
kumentacja, - 6.600 zł. Wrodaw, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1994/95 r., 82 tys. km, 1600 
ccm, 16V, benzyna, bordowy metalic, lekko wgniecione 
przednie drzwi, wyposażenie : centr. zamek, serwo, szy
berdach, w kraju od 2 mies, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 
071/313-49-99, 0605/40-31-38 
NISSAN STANZA, 1991 r., 2400 ccm, wtrysk automatic, 
po żle przeprowadzonej naprawie blacharskiej, stan silni
ka i skrzyni biegów idealny (pasuje do innych modeli), peł
na dokumentacja, - 4.500 zł. Wrodaw, teł. 0601/77-87-40 
NISSAN SUNNY. 1989 r., 130 tys. km. 1400 ccm. kolor 
grafitowy, uszkodzony silnik (tłok .stuka”), sprowadzony w 
całośd, bez wypadku, eł. reg. reflektory, - 4.800 zł. Wro
cław, tel. 0501/75-28-11
OPEL AGILA, 2000 r., 1 tys. km, 1200 ccm, niebieski me
talic, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, halogeny, alum. felgi, lekko uszkodzony przód, 
.na chodzie*, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
26.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0601/53-46-55
OPEL ASCONA SEDAN, 1983/84 r., 1300 ccm, OHC. srebr
ny metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. spraw
ny, .na chodzie*, oryginalny lakier, blacharka do drobnych 
poprawek, pęknięta przednia szyba, - 2.150 zł. Wrocław, 
teł. 071/348-34-78, 0601/77-61-54 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 180 tys. km, 1800 ccm, 16V 
pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzona uszczelka 
pod głowicą - 5 900 DEM. Bolesławiec, tel. 0603/97-56-96 
lub Niemcy, 0049/17-46-66-67-69 
OPEL ASTRA, 1995 r., 71 tys. km, 1600 ccm, ciemnozie
lony metalic, 3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, wspoma
ganie kier., zadbane wnętrze, lekko uszkodzony przód, w 
kraju od miesiąca, -16.000 zł. Świdnica, tel. 0604/93-87-75 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1995 r., benzyna mocno uszko-

A I P T O N  - Sprowadzamy cale 
i lekko uszkodzone samochody 

na nowych zasadach.
Oferta (ok. 800 aut) I zdjęcia w Internecie:

www.auton.pl °P0116a4
Co tydzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut 

do obejrzenia. Fachowa pomoc. 
Informacja, tel. 071/353-26-37,0-60170 67 46.

ną dokumentacją, • 11,200 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
OPEL CORSA, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, zarejestro
wany, przód po wypadku, • 3.200 zł. Kalisz, tel. 
062/752-00-46, 0502/13-45-94 
OPEL CORSA, 1995 r., 58 tys. km, 1200 ccm, perlowofio- 
letowy, 3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, szyberdach, 
alum. felgi, kpi. dokumentacja, zadbany, uszkodzony błot
nik, przednia lampa, sprowadzony z Niemiec, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 14.500 zł. Rawicz, tel. 
065/545-16-75, 0603/07-92-14 
OPEL CORSA, 1998 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony,
5-drzwiowy, hak, wspomaganie, centralny zamek, immobi
lizer, uszkodzony przód, • 12.800 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73, 0603/23-45-49

H0CIłan***1 a  ^ * 1 1 ^

.B iu ro OPOOS558
Wrocław, ul. Adamczewskich 8A 
tel. 071/349 26 61,0-502 269 444 

tel/fax 071/349 51 11

OPEL CORSA. 1999 r., 27 tys. km, 1000 ccm, 12V, biały,
5-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, ABS, mocno 
uszkodzony prawy przód, • 11.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-74-90
OPEL FRONTERA, 1995 r., 150 tys. km. 1300 ccm, turbo 
D, ciemny metalic, uszkodzona skrzynia biegów, - 28.000 
zł. Świebodzice, teł. 074/854-38-63 po godz. 18, 
0604/53-31-46
OPEL KADETT KOMBI, 1983 r., 1200 ccm całkowide znisz
czony, zarejestrowany, twardy dowód, -1.200 zł. Wrocław, 
teł. 0601/55-23-65
OPEL KADETT SEDAN, 1986/87 r., 1600 ccm, diesel, czer
wony, po dachowaniu, kpi. dokumentaq'a, .twardy* dowód 
rejestracyjny, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54, 
071/348-26-11
OPEL KADETT, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, czamy, w 
kraju od 1996 r., kpi. dokumentacja, 5-biegowy, .twardy”

0-601 77 87 40
FORD SIERRA SEDAN, 1989/96 r., 1800 ccm. biały,
4-drzwiowy, hak, szyberdach, 5-biegowy, el. otw. szyby, za
dbane wnętrze, przegląd do 05.2002 r., kompletna doku
mentacja, stan silnika b. dobry, poobijany, bez rdzy, koszt 
naprawy ok. 800 zł, - 5.600 zł. Kłodzko, tel. 074/647-04-67, 
074/865-30-13
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 127 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, benzyna, biały, lekko uszkodzona klapa tylna i zde
rzak, wspomaganie, centralny zamek, szyberdach, welu
rowa tapicerka, relingi dachowe, - 8.100 zł. Wrocław, tel. 
0603/17-37-51
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, CLX, 
mocno uszkodzony przód (prawa strona), poszerzony tył, 
ciemne szyby, relingi dachowe, szyberdach, zarejestrowa
ny, 2 silniki z dokumentacją gratis, - 4.300 z ł , do uzgod;. 
Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/348-26-11

HYUNDAI SONATA, 1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
srebmy metalic, sprowadzony w całośd, zarejestrowany, 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, uszkodzone drzwi, 
nowy model, - 13.900 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-71-38
IYECO 35-8, 1996 r., 2500 ccm, diesel, fioletowy, nowy 
typ, centralny zamek, eL otw. szyby, wspomaganie, długi, 
niski, lekko uszkodzony przód + częśd, - 23.000 zł. Lesz
no, 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 3179,1985 r., 11000 ccm ciągnik siodłowy, kabi-

NIEMIECKI PRZYSIĘGŁY 
DOKUMENTY SAMOCHODOWE

Poltegor, ul. Powst. Śl. 95,22 piętro 
opo, 1 tel. 360-50-60, 363-38-00

FORD TAUNUS, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski me
talic, lekko uszkodzony, - 1.500 zł. Tomaszów Maz., tel. 
044/723-15-81, 0602/67-83-10 
FORD TAURUS, 1988 r., 62 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 
czamy, stan dobry, uszk. szyba czołowa i prawy kierun
kowskaz, automatic, klimatyzacja, ABS, hak, insi gazowa,
- 4.800 zł. Wrocław, tel. 0604/35-87-80
FORD TRANSIT, 1982 r., 2000 ccm, benzyna uszkodzony,
- 2.000 zł. Tomaszów Maz., tel. 044/723-15-81, 
0602/67-83-10
FORD TRANSIT, 1984 r., 2500 ccm, diesel, - 3.000 zł. To
maszów Maz., tel. 044/723-15-81, 0602/67-83-10 
FORD TRANSIT BUS, 1985 r., 2500 ccm, diesel po da
chowaniu, przegląd do 12.2001 r. • 2.500 zł. ., tel. 
0608/01-75-70
FORD TRANSIT, 1986 r., 2500 ccm, diesel przedłużony,

na z 1991 r., uszkodzony, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/55-66-73
KIA CERES, 1997 r. pełna dokumentacja, doszczętnie 
zniszczony, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
KIA PRIDE, 1999/00 r., 44 tys. km. 1300 ccm. benzyna, 
granatowy, po dachowaniu, silnik, zawieszenie i płyta pod
łogowa nie uszkodzone, kupiony w salonie w Polsce, l .rej. 
i zakup w 2000 r., karta pojazdu, .twardy” dowód rejestr, -
6.900 zł. Wrodaw, tel. 0601/21-7542, 071/348-26-11 w 
godz. 8-18
KIA SHUMA, 2000 r., 2700 ccm kupiony w kraju, skrzynio
wy, uszkodzona szoferka, prawa strona, cena 9.900 zł brut
to. Wrocław, teł. 325-15-76, 0601/92-44-53 
KIA SPORTAGE. 1997 r., 74 tys. km, 2000 ccm, TDI, oru- 
rowany, klimatyzacja, 4x4, hak, centr. zamek, el. otw. szy-

KUPĘSaMaeHaBfiÔ PMKUMBiDOiREMOlBiU:
po wypadku, kpi. zniszczony, - 2.800 zł. Wrocław, tet. 
071/349-27-14, 0608/07-97-34 
FORD TRANSIT BUS. 1993 r., 2500 ccm, diesel, czerwo
ny, 8-osobowy, krótki, hak, po wypadku, ważny przegląd, 
kpi. dokumentacja, - 7.500 zł lub zamienię na osobowy. 
Wrocław, tel. 0606/50-99-68
FORD TRANSIT, 1997 r., 114 tys. km, 2500 ccm. turbo D, 
biały, skrzyniowy, ABS, alum. burty, oplandekowany, dł. 3.3 
m, wspomaganie, koła 15”, szeroki rozstaw osi, ład. 1500 
kg, lekko uszkodzony, techn. sprawny, - 32.500 zł lub za
mienię, (możl. wyst. fakt. VAT). Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34r66-37
FORD TRANSIT, 2000 r., 40 tys. km. 2400 ccm, TDi. biały, 
podwójna kabina, skrzyniowy, lekko uszkodzony, .na cho
dzie”, ABS, wspomaganie kierownicy, poduszka powietrz
na, • 57.000 zł (możl. wyst. faRfc VAT). Ostrzeszów, tel. 
062/732-01-55
FORD TRANSIT 350M, 2000/01 r., 12 tys. km, 2400 ccm.

m m m m

by, uszkodzony komputer, - 38.000 zł. Wilkowice, gm. Lip
no, tel. 065/534-13-60
LADA 2105,1982 r., 1300 ccm, brązowy, poobijany, uszko
dzony, szyberdach, hak, kpi. dokumentacja, -1.200 zł. Wał
brzych, teł. 074/848-50-90
LADA 2107,1991 r. lekko uszkodzony przód, do naprawy,
-1.300 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78
MAZDA 323,1996 r., 14 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, perło-
wogranatowy, klimatyzacja, oznakowany, w kraju 4 lata.
uszkodzony, stan b. dobry, - 21.000 zł. Wrocław, teł.
071/346-49-02
MAZDA 626,1989 r., 2000 ccm, benzyna, - 4.200 zl. To
maszów Maz., tel. 044/723-15-81, 0602/67-83-10 
MAZDA 626, 1993 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
16V, biały, pełne wyposażenie elektryczne, el. otw. ezyby i 
szyberdach, centralny zamek, wspomaganie, klimatyzacja, 
nowe opony, uszkodzone drzwi prawe przednie i tylne, lekko

MERCEDES 290 E-KLASSE. 1996 r., 2900 ccm. TD, srebr
ny, - 68.000 zł. Wrodaw, tel. 0501/48-87-79 
MERCEDES 300126 E, 1986 r., 3000 ccm, benzyna, czar
ny, uszkodzony tył, ćwiartki przodu, silnik, ins i gazowa, 
automatic, alum. felgi, skóra, insi elektr., reflektory, bla
chy. mne, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0601/07-54-00 
MERCEDES 300124,1986 r., 270 tys. km. 3000 ccm, ben
zyna, zielony metalic, KOMBI, szeroka listwa, ABS, ESO, 
klimatyzacja, el.szyby, lusterka, szyberdach, relingi, cen
tralny zamek, alarm, alum. felgi, nowe opony, uszkodzony 
przód (mocniej prawa strona), szyba przednia cała, -11.300 
zł. Wrodaw. tel. 0601/73-97-97 
MERCEDES 310,1990 r., 2900 ccm, biały, uszkodzony sil
nik, chłodnia z agregatem, - 10.000 zl. Chorzów, tel. 
0607/25-21-53
MERCEDES 407, 1976 r., 2400 ccm, diesel, - 2.200 zl. 
Tomaszów Maz., tel. 044/723-15-81, 0602/67-83-10 
MERCEDES 500 SE, 1989 r., 186 tys. km. 5000 ccm. V8. 
kolor grafitowy, lekko uszkodzony przód, pełne wyposażę-. 
nie, -15.000 zł. Wrodaw, tel. 0603/45-92-79 
MERCEDES SPRINTER 312 MAXI, 1996 r., 160 tys. km. 
2000 ccm. turbo D, biały, wysoki, średnia długość, ABS, 
ABD, EDC, wspomaganie kier., alarm, taćhograf, - 45.000 
zł lub zamienię. Niemodlin, teł. 0602/64-61-72 
MERCEDES SPRINTER. 1997 r., 134 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, niebieski, ABS, ABD, SRS, el. reg. lusterka, niski, 
średni blaszak, obity, ukl. jezdny, silnik sprawne, poduszka 
cała, sprowadzony w maju b.r, - 32.000 zł. Kępno, tel. 
062/782-28-86
O MERCEDES SPRINTER 312 D, 1998 r. długi, po 

wypadku, na białych tablicach - 6.000 DEM. Wro
cław, tel. 071/357-70-57 02024591

MERCEDES SPRINTER. 1999 r., 65 tys. km. 2900 ccm. 
biały, lekko uszkodzony prawy bok, do sprowadzenia, -
32.000 zł. Wałbrzych, tel. 0605/85-03-41 
MERCEDES SPRINTER 312, 1999 r., 65 tys. km, 2900 
ccm, TDi, biały, blaszak, wysoki, średnio długi, uszkodzo
ny, do sprowadzenia z  Francji, - 28.800 zł + cło i transport. 
Wałbrzych, teł. 0608/51-35-54 
MERCEDES VITO, 2000 r., biały, lekko uszkodzony, spraw
ny do sprowadzenia, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/48-87-79
MITSUBISHI CARISMA, 1997 r., 30 tys. km, 1800 ccm, 
granatowy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, pełne 
wyposażenie elektr., książka serwisowa, lekko uszkodzo
ny, - 25.000 zł. Michałowice k. Brzegu Opolskiego, tel. 
0600/66-28-22, 077/404-51-40 
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r.. 1600 ccm. granatowy me
talic) lekko uszkodzony, - 23.000 zł. Michałowice k. Brzegu 
Opolskiego, teł. 0600/66-28-22, 077/404-51-40 
MITSUBISHI COLT, 1982 r. pełna dokumentacja, do na
prawy. - 900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78

PRZEW OZY NA LAWECIE 
w ypożyczaln ia  lawet
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dzony, po dachowaniu, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r„ 1600 ccm. 16V, szaty me
talic, klimatyzacja, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. za
mek, uszkodzony prawy przód, -10.000 zł. Wschowa, tel. 
0603/80-73-02
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 1700 ccm, TDi, niebieski 
metalic, centralny zamek, wspomaganie, relingi dachowe, 
poduszka pow., uszkodzony, do lakierowania błotnik i drzwi, 
- 23.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, 16V, czamy me
talic, pełne wyposażenie oprócz skóry, do sprowadzenia z 
Niemiec, lekko uszkodzona lewa strona - 7.600 DEM. No
wogrodziec, tel. 0603/97-56-96 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 30 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
biały, mocno uszkodzony przód, ABS, relingi, wspomaga
nie, - 11.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-24-77 po 
godz.19
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 28 tys. km. 1600 ccm. 
srebmy metalic, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, re
lingi dachowe, 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, 
klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., uszkodzony lewy 
przód, zarejestrowany w kraju, kupujący zwolniony z opła
ty skarbowej, - 22.000 zł. Nysa, tel. 077/433-14-25. 
0602/65-29-12
OPEL ASTRA II, KOMBI. 1999/00 r., 47 tys. km. 2000 ccm.

dowód rejestracyjny, przegląd do 03.2002 r., lekko uszko
dzony przód, brak tylnych lamp i akumulatora, blacharka 
bez śladów korozji, szyberdach, - 2.800 zł. Lubin, tel. 
076/749-61-99, 0604/70-92-56 
OPEL KADETT, 1987 r., 75 tys. km, 1281 ccm, 06, drzw io
wy, uszkodzony lewy przód, - 3.500 zł. Świecie, gm. Le
śna, tel. 075/724-29-50
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 1600 ccm, diesel mocno 
uszkodzony, - 3.700 zł. Wrocław, teł. 0600/34-49-06 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm lekko uszkodzony, -
5.500 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk RO, uszkodzo
ny przód, wspomaganie, centralny zamek, alarm + pilot, 
welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, szyberdach, 
reguł. wys. siedzeń i pasów, - 6.500 zł. Oleśnica, tel. 
0601/14-43-41
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk po po
żarze, .twardy” dowód rejestracyjny, sprowadzony w cało
śd, kpi. dokumentacja. Wrocław, tel. 0601/77-61-54 
OPEL OMEGA SEDAN, 1987 r., 3000 ccm, wtrysk, srebr
ny, sprowadzony w całośd, el. otw. szyby i szyberdach, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, centralny zamek, ABS, kom
puter, tempomat, skórzane dodatki, uszkodzony silnik, •
3.900 zł. Wrocław, tel. 0606/60-13-92 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, złoty, do drobnych po
prawek, el. lusterka, wspomaganie kierownicy, • 6.300 zl. 
Wrodaw, tel. 0607/20-79-37

POMOC DROGOWA - TRANSPORT SAM0CH0D0W
te«. 0 -6 0 6  6 2  0 3  4 6 . 0 71 /35 3 -4 0-3 8

TDI, zielony metalic, klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrz
ne, centr. zamek, wspomaganie, wszystkie el. dodatki, re
lingi dachowe, roleta, komputer, welurowa tapicerka, lek
ko uszkodzony, techn. sprawny, - 36.000 zł lub zamienię. 
Kępno. tel. 062/581-04-18, 0606/34-66-37 
OPEL ASTRA KOMBI. CLASSIC, 2000 r., 43 tys. km, 1600 
ccm, wtrysk, czerwony, lekko uszkodzony, homologacja na 
ciężarowy, kupiony w salonie, wspomaganie, blokada skrzy
ni biegów, centr. zamek, el. reguł, szyby, światła, relingi 
dachowe, roleta bagażnika, RO Blaupunkt, możl. faktura 
VAT, - 22.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11
OPEL CAUBRA, 1992 r., 200 tys. km, 2000 ccm. 16V. tur
bo, granatowy metalic, 4x4, ABS^skóra, alum. felgi, el. otw. 
szyby, eł. reg. lusterka, szyberdach, bez wypadku, zerwa
ny pasek rozrządu • 5.500 DEM + cło. Lubin, tel. 
076/846-73-50, 0601/27-11-31 
OPEL COMBO, 1997 r., 1400 ccm, benzyna, biały, po wy
padku (dachowanie), zawieszenie i silnik nie uszkodzone, 
- 6.900 z ł, możl. faktura VAT. Wrocław, tel. 0601/21-7542, 
071/346-34-78
OPEL CORSA, 1989 r., 1000 ccm, 12V, czamy metalic,
3-drzwiowy, uszkodzony mocno lewy przód, odony, z peł-

OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2300 ccm. diesel, bordo
wy, stan techniczny b. dobry, bez wypadku, uszkodzony 
silnik, - 5.700 zł. Nysa, teł. 0600/16-12-52 
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, kom
puter, welur, tylny spoiler, hak, nowe opony, halogeny, spro
wadzony w całości, zadbane wnętrze, sprawny technicz
nie, zarejestrowany, - 6.500 zł. Wrocław, teł. 0601/77-61-54, 
071/348-34-78
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm, granatowy, uszkodzo
ny prawy przód, centralny zamek, wspomaganie, .twardy” 
dowód rejestr., zarejestrowny, - 4.100 zł. Wrodaw, tel. 
0601/21-75-42, 071/348-34-78 
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm uszkodzony lewy bok, -
5.500 z l  Ozimek, te). 0602/12-34-84 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm wspomaganie, 
centr. zamek, uszkodzone przednie drzwi, -10.500 zł (moż
liwe raty). Wrocław, tel. 071/357-01-71, 0605/40-13-09 
OPEL OMEGA COMBI, 1990 r., 2300 ccm, diesel, biały, 
turbodiesel intercoołer,, centralny zamek, el. lusterka, 
wspomaganie, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS,
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w BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO
KABINA LAKIERNICZA, RAMA, WYSOKA JAKOŚĆ, GWARANCJANA WYKONANĄ USŁUGĘ

BARDZO ATRAKCYJNE CENY - ZADZWOŃ I SPRAW D* 
______ tel. 071/3 98-82-53,0503 972 051 orgiom

I Kupię kciżcle gulo po uiypcidku |
| Lubin, tel. 0-601 881 192, 0-607 1 0 2 5 0 ^ 1

AUTORZECZOZNAWCA 5
•  wyceny - Urzędy celne, skarbowe 5
•  kosztorysy, naprawy Audatex o
•  roszczenia wobec firm ubezpieczeniowych 
tel. 0-601 55 47 55, fax 071/364-50-84

PEUGEOT 406, 1998 r., 42 tys. km, 2100 ccm, turbo D, 
granatowy, lekko uszkodzony pjzód, ABS, kliamtyzacja, 
pełne wyposażenie elektryczne, poduszka powietrzna, do 
sprowadzenia - 25.000 zł .na gotowo". Wałbrzych, tel. 
0609/26-30-55
PEUGEOT 505,1983 r., 2300 ccm, turbo D, niebieski, za
rejestrowany, garażowany, hak, wspomaganie, el. otw. szy-

wany, el. otw. szyby, centr. zamek, - 18.000 zł. Wrocław, 
tel. 0502/44-16-94
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 150 tys. km, 3000 cćm, 24V, 
biały, skóra, klimatyzacja, automatic, pełne wyposażenie 
elektryczne, RM z CD, ABS, aluminiowe felgi, lotka na tyl
nej klapie, uszkodzony prawy przód, zarejestrowany, • 
15.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/99-91-91

ROVER 825 SDi, 1995 r., 2500 ccm, zielony metalic, el 
otw. szyby, el: otw. szyby (4), el. reg. lusterka i fotel, skó 
rżana tapicerka, klimatyzacja, wspomaganie i reg. kierów 
nicy, centr. zamek + pilot, alarm, alum. felgi, halogeny, drew 
niane dodatki, do lakierowania pół sam. do wymiany szy 
ba, sprawny, zarejestrowany • 23.000 zł. Leszno, tel 
0601/91-65-45

A U T O  H A N D E L  “ P A L C A R S ”
SPR ZED AŻ  - SK U P  AUT POW YPADKOW YCH, CAŁYCH

W rocław, ul. Sw ojczycka  99 (kierunek Je lcz , 500m za  C P N , przy przejaździe kolejowym)
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1. Alfa Romeo 164 3.0 + gaz 1992 r. uszkodzony prawy przód....... 7.200 zl
2. Audi 1001.8 + gaz, 1984 r, uszkodzony lewy przód________  3.950 zł
3. Audi C4100 Avant 2.3E, 1991/92 r. cały nie uszkodzony. 16.(00 zl
4. Audi 100, Z2 + inst. Gazowa, 1986 r, uszk. Lewy przód .4.400 zł
5. Audi A6, 2.6 benzyna, 1995/96 r, delikatnie uszkodzony.  30.900 zl
6. BMW 316 i E30, mocno uszkodzony, prawy przód_________ 5.800 zl
7. Citroen ZX 1.41,1992 r. po dachowaniu, .............  4.200 zl
8. Citroen XM, 2.0,1991 r, po pożarze, twardy dowód ........ 4.300 zl
9. Daewoo Espero GLX, 1997 r, 1.6 i DOHC 16V, klima,  7.700 zl

10. Fiat 126p elx, 1998 r, 12 tys. Km, III, Uszkodzona lewa strona. 4.450 zl
11. Fiat UNO, 1.0b, 1992, uszkodzony lewy bok.................   4.500 zł
12. Ford Transit, 2.4 TD, 2000/01, mocno rozbita lewa strona 28.500 zl
13. Ford Escort Combi, 1.616V ZETEC, 2000 r, uszkod. Lewy bok.21.000 zł ‘
14. Ford Escort 1.8 D, 1991 r, po dachowaniu...................   4.900 zl
15. Ford Sierra Combi 1.8 CLX, 1992 r, uszk. Mocno przód  4.300 zl
16. Ford Sierra, 2.01 ES, 1985 r, na chodzie, zaniedbany.   2.300 zl
17. Honda Accord, 2.2, 1990r, po dachowaniu, silnik O.K. __  4.300 zl
18. Honda Accord, 1993/94 r, 2.0, uszkod. lewy tył i lewy przód 10.900 zl
19. Honda Concerto 1.8 TDI, 1995 r, mocno uszk. przód  5.800 zł
20. KIA Pride, 1999/00 rok, uszkodzony dach i poobijany.  6.900 zl
21. Mazda 626 Cronos 2.0I DOHC 16 V, 1996 r, bezwyp. p. wyp.33.800 zł
22. Mercedes 126 500 SE, 1986/87 stan Idealny.____________25.500 zl

Zdjęcia oglądaj w internecie: www.palcars.gratka.pl

23. Mercedes 123 200D, 1979/80 r. uszk lewy przód  ............  1.600 zł
24. Mercedes 123 200D, 1981 r. blacharka do remontu, na chodzie..... 2.450 zł
25. Mercedes 190E, 1983 r, 2.0 B, bezwyp. uszk. pompa paliwowa._____ 6.300 zł
26. Mercedes 208 D, 2.3 D, blaszak,stan dobry, bezwypadkowy. 26.700 zł
27. Nissan Primera, 2.0 sedan, 1991 r, po niegroźnym dachowaniu  6.600 zł
28. Opel Astra Combi 1.6 2000 r. lekko uszkodzona............................. 22.600 zł
29. Opel Ascona 1.3,1983 r. na chodzie, silnik po remoncie................. 2.150 zł
30. Opel Omega 2.0 automatic, 1988/89 r. bezwypadkowy...............  6.500 zł
31. Opel Omega, 2.0 benzyna, 1989 r, uszk. Prawy przód................4.100 zł
32. Opel Kadet Sedan, 1986/87 r, uszkodzony dach, poobijany..............3.600 zł
33. Opel Combo, 1.4,1997 r, po dachowaniu, silnik sprawny............. 6.900 zł
34. Opel Vectra Combi 2.0 TDI, 16V, 1997/98 r. uszk. silnik._______ 28.300 zł
35. Peugeot 405,1989 r, 1.9 GRD, mocno rozbity lewy przód, ..... 3.600 zł
36. Peugeot 405 GRI Combi 1.6 i 1990/91 r. bezwypadkowy. .......... 6.900 zł
37. Peugeot 405,1.6 GL, 1995 r, salonu, uszk. Prawy przód............... 7.900 zł
38. Peugeot 306 1.8, Signature 1997 r. po lekkim dachowaniu..-  13.300 zł
39. Polonez Truck, 1.6 LB, 1998/99 r, mocno uszkod, zdekompletowany.3.300 zł
40. Polonez Truck, 1.611996 r, bezwypadkowy, faktura VAT..........— ...  6.200 zł
41. Renault Trafie Maxl, 2.5 D, 1994 r, po pożarze...-....-.— ....-.....-... 5.800 zł
42. Seat Ibiza 1.2i, 1993 r. uszk. mocno bok._______________   4.300 zł
43. Suzuki Super Carry, 1.0, do remontu, twardy dowód, 8 osob........ 2.600 zł
44. Toyota Corolla Sedan 1.4 16V, 1996 r. lekko uszk. tył, Jeżdżący... 15.500 zł
45. VW Polo Combi 1.3 1994 r. uszkodzony lewy przód  .....- 5.900 zł
46. VW Passat Sedan 2.0I automatic, 1995 r, bezwyp., stan bdb  22.500 zł

W szystk ie  auta zare jestrow an e w  P o ls c e  z  p e łn ą  doku m entacją  '  
 _________ k u p u ją cy  zw o ln io n y  z  o p ła ty  ska rb o w ej

zadbane wnętrze, hak, relingi, stuki w silniku, - 7.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-87-60
OPEL OMEGA KOMBI. 1991 r., 200 tys. km, 2000 ccm, 
bordowa, lekko uszkodzony przód, .na chodzie?, zareje
strowany w kraju, koszt naprawy - 2.000 zł, cena - 7.500 
zł. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny me
talic, alufelgi, nie składak, zarejestrowany, ważny przegląd, 
po dachowaniu; - 6.800 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 93 tys. km, 2500 ccm, 24V6, 
szaroniebieski metalic, wersja CD, klimatyzacja, ABS, TC, 
szyberdach, skórzana tapicerka (szara), pełne wyposaże
nie elektryczne, tempomat, w ciągłej eksploatacji, do ma
lowania, - 28.000 zł lub zamienię na diesla. Jelenia Góra, 
tel. 0501/62-45-45
OPEL OMEGA B, 1996 r.. 167 tys. km, 3000 ccm, MV6, 
srebrny metalic, klimatronic, drewno, skóra, poduszki pow., 
system TC, pełne wyposażenie el., alum. felgi, lekko uszko
dzony przód, sprawny, pomoc- przy ocleniu - 8.300 DEM. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 lub Niemcy, 
0049/17-46-66-67-69
OPEL OMEGA KOMBI, 1996 r., 110 tys. km. 2000 ccm, 
16V, kolor grafitowy, uszkodzony, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, - 20.500 zł. Nowa Ruda, tel. 0601/31-91-96 
OPEL REKORD, 1981 r., 2300 ccm, diesel uszkodzony tłu
mik, po remoncie silnika, «■ 3.200 zł. Opole, tel. 
0604/32-94-44
OPEL REKORD KOMBI, 1984 r., 1987 ccm, benzyna cał
kowicie zniszczony, spalony, kpi. dokumentacja, ważny 
przegląd i OC, nowe tablice, - 650 zł. Opole, tel. 
0603/41-08-29

^  OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, wtrysk do częściowe
go malowania, - 2.900 zł. Opole, tel. 0604/32-94-44 
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, diesel uszkodzony, 
bez silnika i skrzyni biegów, pełna dokumentacja, -1.100 
zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
OPEL VECTRA CD, 1989/96 r., 151 tys. km, 2000 ccm, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby x4, 
ABS, klimatyzacja, ceńtr. zamek, alum. felgi 15”, welurowa 
tapicerka, hak, kpi. dokumentacja, przegląd do 05.2002 r., 
brak lusterek, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-36-88, 
0604/28-42-19
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach. Uszkodzony przód, 
na białych tablicach, - 2.200 zł. Środa Śląska, tel. 
0606/12-99-22
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 2000 ccm spalony, - 2.500 
zł. .Jfelenia Góra, tel. 075/767-83-61 
OPEL VECTRA, 1996 r., 1600 ccm, bordowy, ABS, podusz
ka pow., el.Teg. lusterka, wspomaganie, uszkodzony sil
nik, - 21.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0603/27-55-25, 

• 077/483-62-64
OPEL VECTRA, 1997 r., 1600 ccm, 16V, kakaowy, wersja 
CD, klimatyzacja, ABS, centralny zamek, oclony, uszkodzo
ny prawy przód, - 23.000 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-43-64, 0601/79-84-77 
OPEL VECTRA B KOMBI, 1997/98 r., 80 tys. km, 2000 
ccm, TDI, 16V, ciemnozielony metalic, wersja CD, uszko
dzona głowica, maks. koszt naprawy 3000 zł, 2 poduszki 
pow., alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka/reflekto
ry, welur, spoilery, roleta, RO, halogeny, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja, - 28.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-76-45, 071/348-34-78 
OPEL VECTRA KOMBI, 2001 r., 2000 ccm, diesel pełne 
wyposażenie, przetarty lewy bok, - 55.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-,68-35, 0604/14-74-57 

^ EUGEOT 206,1999 r., 63 tys. km, 1900 ccm, diesel, bia

ły, 2-drzwiowy, techn. sprawny, poobijany, - 21.000 zł. Wał
brzych, tel. 0604/79-13-22; 0604/77-39-30 
PEUGEOT 206, 2000/01 r., 2000 ccm, HDi, perłowonie- 
bieski metalic, 3-drzwiowy, klimatronic, 4 poduszki powietrz
ne, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek + pilot, 
wspomaganie, sensor deszczu, lekko uszkodzony, „na cho
dzie', kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 36.800 zł. 
Kalisz, tel. 062/762-24-99 do godz. 18, 0601/77-21-51 
PEUGEOT 306, 1997 r., 47 tys. km, 1400 ccm, niebieski 
metalic, do sprowadzenia z Niemiec, uszkodzony, pełne 
wyposażenie - 8.000 DEM. Chojnów, tel. 076/818-71-35, 
0604/24-54-22
PEUGEOT 306,1997 r., 78 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wersja Signature, po lekkim dachowaniu, 
.na chodzie’ , I właściciel, 3-drzwiowy, alum. felgi z szero
kim rantem, ciemne lampy, sportowy układ wydechowy, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, el. reguł, szyby, 
lusterka, RO, alarm, klimatyzacja zarejestr. w Polsce, atrak
cyjny wygląd - 13.200 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45. 
071/348-34-78
PEUGEOT 309,1993 r., 1900 ccm mocno rozbity przód, - 
4.230 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
PEUGEOT 405 GRD, 1989 r., 1900 ccm, diesel, biały, 
uszkodzony przód, zarejestrowany w kraju, - 3.800 zł. Wro
cław, tel. 0602/12-51-35 

AftEUGEOT 405 GRD, 1989 r., 1900 ccm, diesel mocno 
uszkodzony lewy przód, silnik i skrzynia biegów nie uszko
dzone, zarejestrowany, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-61-54
PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, benzyna, szary meta

lic, alum. felgi, el. otw. szyby, wspomaganie kierownicy, szy
berdach, na chodzie, uszkodzone lewe drzwi i próg, lekko 
przód, - 4.600 zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, ko
lor grafitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, 
kpi. dokumentacja, zarejestrowany, do drobnych poprawek 
(zbity kierunkowskaz, pęknięty spoiler przedniego zderza
ka), technicznie sprawny, okazja, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84, 071/348-34-78 
PEUGEOT 405,1991 r., 1600 ccm bardzo mocno rozbity, - 

• 3.800 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
fj^EUGEOT 405 GL, 1995 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, lekko 

uszkodzony prawy przód, geometria prawidłowa, silnik 
sprawny, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, książ
ka serwisowa, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, - 7.900 
zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 071/348-26-11

by i szyberadch, uszkodzony silnik (panewka), - 1.700 zł. 
Wałbrzych, tel. 0606/31-07-43 
PEUGEOT 806 VAN, 1998 r., 39 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, zielony metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, wspo
maganie, centralny zamek + pilot, immobilizer, wszystkie 
el. dodatki, RM sterowany w kierownicy, książka serwiso
wa, uszkodzony, techn. sprawny, • 34.500 zł. Syców, tel. 
062/785-29-14, 0601/79-75-12 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, czerwony, pełna dokumen
tacja, zdekompletowany, zniszczony, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, • 2.800 zł. 
Tomaszów Maz., tel. 044/723-15-81, 0602/67-83-10 
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 
kapitalnym remoncie), - 2.200 zł. Niedźwiedź, gm. Ziębice, 
tel. 0606/63-11-28 po godz. 17

POLONEZ CARO, 1994 r. kompletnie zniszczony, doku
mentacja, - 450 zł. Wrocław, tej. 0605/82-49-57 
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, 
uszkodzony, pełne wyposażenie, inst. gazowa, skrzynia za
budowana, dł. 2.5 m, - 2.000 zł. Nysa, tel. 077/433-37-64, 
077/433-55-04 po godz. 18
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 80 tys. km, 160Ó ccm, wtrysk, 
bordowy, 5-osobowy, alarm, przegląd, uszkodzony dach, • 
3.400 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ TRUCK, 1998/99 r., 1600 ccm, wtrysk LB moc
no uszkodzony, zdekompletowany, zarejestrowany, .twar
dy" dowód rejestracyjny, długość 2.5 m, 2-osobowy, • 3.300 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 0601/78-82-84 
RENAULT 11,1984 r., 1400 ccm, benzyna, - 2.000 zł. To
maszów Maz., tel. 044/723-15-81, 0602/67-83-10 
RENAULT 18, 1981 r., diesel pełna dokumentacja, do
szczętnie zniszczony, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, biały, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, alarmy, blokady, udokumentowane pochodzenie, w 
Polsce od 2000 r., remont maks. 2.500 zł, bez wypadki;, - 
5.530 zł. Głogów, tel. 076/833-44-28, 0502/04-86-43 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, szary metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, uszkodzony przód, - 5.500 zł. Lipniki, 
tel. 077/431-21-79, 0606/12-83-05 
RENAULT 19, 1994 r., 170 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony, prawy przód uszkodzony, sprawny, II właściciel, z 
salonu, - 6.200 zł. Zdzisław Madera, Oleśnica, tel. 
0606/73-20-53 w godz. 7-15

RENAULT 21,1987 r., 2100 ccm, turbo D, srebrny meta
lic, sedan, .na chodzie', zarejestrowany, lekko uszkodzo
ny tylny błotnik, el. otwierane szyby, centralny zamek, wspo
maganie kier., pilot, - 3.200 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-84-63
RENAULT 21, 1990 r. spalony tył, - 2.700 zł. ., tel. 
0603/46-80-33, 0607/41-75-06 
RENAULT 21,1991 r., 160 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic,. el. otw. szyby, centralny zamek, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, sprowadzony w cało
ści, uszkodzony tył, .na chodzie*, zarejestrowany w kraju, 
- 5.900 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
RENAULT ESPACE, 1988 r., 2200 ccm bardzo mocno roz
bity, • 4.700 zł. Wrocław, teł. 0604/92-37-03 
RENAULT KANGOO, 1999 r, 35 tys. km. 1400 ccm, ben
zyna, żółty, uszkodzony przód, kupiony w kraju, serwiso-

RENAULT LAGUNA, 1995 r., 86 tys. km, 2200 ccm, die
sel, niebieski metalic, centralny zamek, wspomaganie, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, el. reg. reflektory, welu
rowa tapicerka, uszkodzony, zarejestrowany w kraju, kpi. 
dokumentacja, - 15.900 zł. Lubin, tel. 0604/88-64-11 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 79 tys. km, 3000 ccm, V6, 
czamy, fabryczna inst. gazowa, ABS, klimatyzacja, inst. 
elektr., poduszka powietrzna, lekko uszkodzony, sprawny, 
do sprowadzenia, .na gotowo’  - 21.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-10-88
RENAULT LAGUNA, 1996/97 r., 86 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, kolor morski metalic, ABS, centr. zamek, alarm, 
immobilizer, halogeny, el. otw. szyby, szyberdach, wspo
maganie, welurowa tapicerka, wykończenia w drewnie, 
alum. felgi, serwisowany, kpi. dokumentacja, lekko uszko
dzona 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, alum. felgi, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, 2 x poduszka po
wietrzna, kupiony w kraju, lekko uszkodzony przód, - 25.200 
zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 69 tys. km. 1600 
ccm, niebieski metalic, 2 pod. powietrzne, immobilizer, 
centr. zamek, el. otw. szyby, halogeny, wspomaganie, prze
tarta prawa strona, koszt naprawy 1.500 zł, cena • 23.000 
zł. Lubin. tel. 076/842-36-07. 0607/68-55-25 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 63 tys. km, 1600 
ccm, wtrysk, czerwony, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, RO, 
tylny błotnik lekko wgnieciony, techn. sprawny, - 20.500 zł. 
Poniec, tel. 0606/75-60-99
RENAULT MEGANE, 1996/97 r„ 70 tys. km, czerwony, bo
gate wyposażenie, bez klimatyzacji, przerysowane lekko 
drzwi, do sprowadzenia . na kołach ., bez opłaty skarbo
wej, - 21.500 zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14, Niemcy, tel. 
0049/160-99-55-01-00
RENAULT MEGANE RT, 1998 r., 31 tys. km. 1600 ccm, 
szary metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne OK., 
centr. zamek + pilot, welurowa tapicerka, książka serwiso
wa, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, sprawny, - 21.500 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 
0502/52-73-19
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, klima
tronic, welur, alum. felgi, halogeny, lekko uszkodzony, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 36.000 zł. Odola
nów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,'0601/53-46-55 
RENAULT SCENIC, 1999 r., 70 tys. km, 1900 ccm, DTi, 
srebrny, lekko poobijany, pełne wyposażenie, .na chodzie’ 
- 14.000 DEM. Szlichtyngowa, tel. 065/549-26-11, 
0607/53-60-44
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r. 180 tys. km, 2500 ccm. die
sel, biały, uszkodozna lewa strona, silnik, boki nieuszko
dzone, stan b. dobry, - 6.700 zł. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 2500 ccm, diesel maxi, po po
żarze, zarejestrowany, sprowadzony w całości, karta po
jazdu, .twardy* dowód rejestracyjny, - 5.800 zł. Wrocław, 
tel. 0601/78-82-84
RENAULT TRAFIĆ, 1996 r., 126 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, 3-osobowy, przedłużany, podwyższany, częścio
wo przeszklony, lekko uszkodzony, faktura VAT, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 22.000 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
RENAULT TWINGO II PACK, 1999 r., 15 tys. km, żółty, 
wspomaganie; centralny zamek, el. reg. lusterka i szyby, 
welurowa tapicerka, halogeny, uszkodzony, techn. spraw
ny, - 15.300 zł. Krotoszyn, tel. 0602/87-63-67 
ROVER 216 SI, 1997 r., 48 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, ABS, alum. felgi, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyberdach, poduszka, reg. kierów., skóra, lekko uszko
dzony w zderzak i koła, stan b. dobry • 31.000 zł. Sobótka, 
tel. 0602/25-01-06
ROVER 620,1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, bordowy me
talic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, centralny zamek, 
elektryka, wspomaganie, lekko uszkodzony narożnik z przo
du i z tyłu, .na chodzie*, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, • 26.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17, 0601/53-46-55

SEAT CORDOBA, 1996/97 r., 60 tys. km, 1600 ccm, czer-. 
wony metalic, wspomaganie, centralny zamek, 2 poduszki 
powietrzne, ABS, lekko uszkodzony tył, - 24.000 zł. Dzię
cioły k. Kalisza, tel. 0600/63-36-62 
SEAT CORDOBA GT, 1999 r., 30 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
perłowogranatowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szy
berdach, białe zegary, alum. felgi 16*, kubełkowe fotele, 
110 KM, halogeny, lekko uszkodzony, - 32.600 zł lub za
mienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 0606/34-66-37 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1200 ccm uszkodzony przód, - 3.500 
zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, srebrny metalic, mocno 
uszkodzony lewy przód, silnik nie uszkodzony, system Po

rsche, zarejestrowany, .twardy” dowód rejestracyjny, -4.200 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36, 071/348-34-78 
SEAT IBIZA, 1998 r., 30 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, 2 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, centralny za
mek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, lekko 
uszkodzony, - 23.000 zł. Syców, tel. 062/785-29-14, 
0601/74-75-12
SEAT MARBELLA, 1992 r., 1000 ccm, benzyna pełna do
kumentacja, twardy dowód, mocno uszkodzony, - 3.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-87-40
SEAT TOLEDO, 1992 r., benzyna, niebieski, uszkodzony 
przód, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 0607/20-79-37 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 48 tys. km, 1800 ccm, śliwkowy 
metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, ABS, 
klimatyzacja, wspomaganie, komputer, welurowa tapicer
ka, udokumentowane pochodzenie, zarejestrowany w kra
ju, do lakierowania 4 elementy, - 20.000 zł. Leszno, tel. 
065/520-54-58, 0600/45-47-14 
SKODA 100 S, 1976 r., 12 tys. km stan dobry, zarejestro
wany, progi do wymiany + gratis nowe progi i inne bladhy, 
błotniki itp, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/348-89-11 po godz.18 
SKODA 105 L, 1981/85 r., 54 tys. km, 1046 ccm, czerwo
ny, stan dobry, karoseria bez korozji, techn. sprawny, do
bre opony Good Year, pokrowce, zagłówki, książka serwi

sowa, pasy bezwładnościowe, brak przeglądu, wymaga 
niewielkiej regulacji, - 390 zł. Wrocław, tel. 0607/63-23-05 
SKODA 120,1983 r., czerwony, uszkodzony prawy przód, 
koszt naprawy - 300 zł, sprawny, aktualny przegląd i OC, - 
500 zł. Boguszów-Gorce,. tel. 074/843-80-01, 
0601/07-54-00
SKODA FABIA KOMBI, 2001 r., 1900 ccm, TDi 101 KM, 
granatowy metalic, przebieg 60 km, 4 poduszki powietrz
ne, 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 FAVORIT, 1991 r., 1300 ccm, biały, uszkodzony 
lewy przód, alarm, obrotomierz, stan techn. b. dobry, za
dbany, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 071/345-77-67, 
 ̂0604/75-28-47 
SKODA FELICIA, 1998 r., srebrny metalic, 5-drzwiowy, ku
piony w salonie, pełna dokumentacja, uszkodzona prawa 
ćwiartka, silnik nie uszkodzony, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-87-40
SKODA FELICIA KOMBI XL), 1998/99 r., 1300 ccm MPi, 
ciemnozielony metalic, I właściciel, kupiony w salonie, nowy 
model, relingi dachowe i inne dodatki, uszkodzony lewy 
przód, silnik sprawny, - 12.700 zł. Miękinia,, tel. 
071/317-81-19, 0601/82-22-34 
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 1900 ccm, TDi, zielony meta
lic, alum. felgi, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, 2 x po
duszka powietrzna, uszkodzony tył i lekko przód, na cho
dzie, zarejestrowany, • 26.200 zł. Wrocław, tel. 
071//348-42-16
STAR 200,1985 r. skrzyniowy, wspomaganie kierownicy, 
bez silnika + Avia z 1982 r., furgon, biegi w podłodze, - 
6.500 zł lub zamienię na samochód osobowy. Opole, teł. 
0607/46-68-69
STAR 28,1985 r., SW-400, zielony, skrzyniowy, oplande
kowany, podzespoły Stara 200, urwany wał, - 2.800 zł. 
Nysa, tel. 077/433-53-63, 0601/91-36-64 
SUZUKI CARRY MINIBUS, 1986 r., benzyna, czerwony, 
do małego remontu, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, - 
2.600 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/348-34-78 
TOYOTA CARINA E, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, biały, 
el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, ABS, wspoma
ganie, 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, antracytowy metalic, pełne wyposażenie elek
tryczne, nowy model, uszk. panewka korbowodowa. - 
12.900 zł lub zamienię na inny. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50, 0609/26-96-78 
TOYOTA CELICA GTI, 1990 r., 2000 ccm, 16V, żółty, peł
ne wyposażenie, pełna dokumentacja, silnik nienumero- 
wany, zarejestrowany do 02.2002 r., mocno uszkodzony 
przód. - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
TOYOTA CELICA, 1993 r., 2000 ccm, żółty, centralny za
mek, wspomaganie, alum. felgi, wszystkie el. dodatki, szy
berdach, uszkodzony przód, - 7.800 zł. Wołów, tel. 
071/389-48-06
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 180 tys. km. 1800 ccm, die
sel, srebrny metalic, uszkodzona lewa strona, • 2.300 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/643-94-51 
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 1800 ccm, diesel sedan, 
uszkodzony silnik, drugi, - 3.000 zł. Gostyń, tel. 
065/571-03-07

TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm, czerwony, zare
jestrowany, kompletna dokumentacja, uszkodzony lewy 
przód, silnik na chodzie, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1996 r., 1400 ccm, 16V, zie
lony metalic, lekko uszkodzony tył (wgniecione 2 błotniki, 
zbite lampy), klapa tylna nie uszkodzona, .na chodzie”, II 
właściciel, kupiony w salonie w Polsce, obrotomierz, cen
tralny zamek, immobilizer, 4-drzwiowy, 5-biegowy, -15.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 071/348-34-78 
TOYOTA COROLLA. 1997 r., 37 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
czamy, do lakierowania, lakier wliczony w cenę, -16.000 
zł. Wrocław, tel. 0503/90-36-01 
TOYOTA HIACE, 1981 r., 1600 ccm, benzyna uszkodzo
ny, - 1.500 zł. Tomaszów Maz., tel. 044/723-15-81, 
0602/67-83-10
TOYOTA LANDCRUISER 90, 2000 r., 3000 ccm, diesel, 
błękitny metalic, turbo, pierwszy właściciel, kupiona w sa
lonie, uszkodzony przód, lewa strona, - 54.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/79-30-14
TOYOTA TERCEL, 1982 r. po wypadku, .na chodzie", - 
2.000 zł. Krośnice, woj. wrocławskie, 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 244,1985 r., 2400 ccm, diesel, zielony, uszkodzo-
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STAUSS
'  Samochody osobowe, różne marki i rodzaje, 

roczniki 1997-2001,40-szt. w sprzedaży 
f Samochody dostawcze, Ford Transit, 

Mercedes,Fiat, 1995-2000r.
* Mercedesy Sprintery, 212-312,1996-2000r.

* LT 35, rocznik 1996-2000r.,
10 szt. W  sprzedaży

Wszystkie samochody zdolne do jazdy, 
z ubezpieczeniem i tablicami celnymi 

z przeglądem technicznym. 
Ogółem busy - ok. 60 sztuk w sprzedaży

W Y J A Z D Y  P O  T A N IE  A U T A  
Niemcy - Holandia. Transport na lawecie. 

k Załatwianie formalności celnych.

M E C H A N I K A  B L A C H A R S T W O  
L A K I E R N I C T W O

O sobow e, c ię ż a ro w e , b o s y  - fa k tu ry  V A T , ra b a ty  d la  f irm  
- krótkie terminy napraw - rozliczenia bezg. z firmami ubezpieczeniowymi 

I - kompleksowe naprawy - wymiana oleiu. naorawa ukł. Hamulcowych
W RO CŁAW  u l.Za rem bow icza  29, tel. 071/357 97 64

KUPIĘ AUTO USZKOOZONE - POWYPADKOWE
gotówka - własny transport, tel. 0-606 30 17 76 OP012193
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ny przód, silnik .na chodzie', szyby całe, - 2.000 zł, Ostrów 
Wielkopolski, tel. 0603/93-60-04 
VOLVO 245 KÓMBI, 1989 r., 2100 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, mocno uszkodzony, polska dokumenta
cja, - 3.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
YOLYO 340,1986 r., 1600 ccm. diesel. - 2.500 zł. Toma
szów Maz., tel. 044/723-15-81. 0602/67-83-10 
VOLVO 343,1987 r., 150 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, lekko uszkodzony przód, • 2.500 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-63-39
VOLVO 460 TDI, 1996 r., 42 tys. km, 1900 ccm, granato
wy, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaga
nie, uszkodzony tylny błotnik, sprawny - 7.000 DEM + cło i 
transport. Głogów, tel. 076/833-40-96 
YOLYO Y40,1998 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
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, niebieski metalic, wspoma
ganie, klimatyzacja, el. otw. szyby, alarm + pilot, alum. fel
gi 16', 2 x poduszka powietrzna, kupiony w salonie, silnik 
na chodzie, lekko uszkodzony lewy przód, • 37.300 zł. Wro
cław, tel. 071//348-42-16
VW CADDY, 1987 r. do remontu kapitalnego blacharki, nad
wozie bez silnika, kpi. dokumentacja, - 2.700 zł. Chojnów, 
tel. 0604/85-47-79
VW CORRADO, 1991 r., 186 tys. km, 1800 ccm. turbo, 
fioletowy ftietalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie, 
skórzana tapicerka, pełne wyposażenie el., uszkodzona 
skrzynia biegów + skrzynia - 15.500 zł. Leszno, tel. 
065/544-46-25 po godz. 17
VW GARBUS 1302,1972 r. nowe tablice, aktualny prze
gląd, zniszczony, -1.050 zł. Świdnica, tel. 074/640-66-88, 
0607/35-30-69
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm, diesel lekko uszkodzona 
prawa strona, szyberdach, alum. felgi, - 3.300 zł. Bolesła
wiec, tel. 0606/49-14-39
VW GOLF, 1987/88 r.. 1800 ccm, 16V, czarny metalic, szy
berdach, uszkodzony przód, kompletna dokumentacja, za
rejestrowany, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
VW GOLF, 1989 r., 170 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
3-drzwiowy, jasna tapicerka, szyberdach, uszkodzony, po
obijany, - 4.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/731-20-53, 
0605/46-15-91
VW GOLF III GTI, 1992 r., 2Ó0Ó ccm, czarny metalic, 
5-drzwiowy, alum. felgi, szyberdach, kubełkowe fotele, cen
tralny zamek, wspomaganie, uszkodzony, do poprawek la
kierniczych, -14.500 zł. Leszno, tel. 0609/45-99-56 
VW GOLF III, 1996 r., 90 tys. km, 2000 ccm, GTi, grafitowy 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, 2 poduszki powietrz
ne, el. reg. lusterka, centralny zamek, klimatyzacja, ABS, 
uszkodzony, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 
23.800 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0601/53-46-55
VW GOLF III, 1997 r., 90 tys. km, 1600 ccm, fioletowy me
talic, wersja Joker, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki powietrz
ne, elektryka, do sprowadzenia, zadbany, -12.000 zł + cło. 
Wrocław, tel. 0502/26-27-37
VW GOLF III, 1998 r., 60 tys. km. 1900 ccm. TDi. srebmy. 
klimatyzacja, ABS, centr. zamek, RM, uszkodzony przód, 
relingi dachowe, - 33.500 zł. Lubin, tel. 076/842-45-74, 
0603/32-19-50
VW GOLF IV, 1999 r., 25 tyś. km, 1900 ccm, TDi, czerwo
ny, 4-drzwiowy, centralny zamek, ABS, klimatyzacja, wspo
maganie, RM, 4 poduszki powietrzne, lekko uszkodzony 
błotnik przedni, .na chodzie" -15.000 DEM. Dzierżoniów, 
teł. 074/831-27-47, 0604/21-41-62 
VW JETTA, 1980 r., 157 tys. km, 1500 ccm, benzyna, ko
lor wiśniowy, zadbany, uszkodzony prawy przód, stan techn. 
dobry, -1.550 zł. Wrocław, tel. 071/322-26-42 
VW JETTA II, 1982 r., 125 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, spalony, twardy dowód rejestr, - 800 zł. Świebodzi
ce, teł. 074/854-02-18
VW JETTA, 1986 r., 1800 ccm całkowicie zniszczony, za
rejestrowany, polska dokumentacja, - 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/55-23-65
VW JETTA, 1986 r., 190 tys. km, 1600 ccm, TD, czerwony, 
pęknięta głowica, zadbany, na białych tablicach, - 2.600 
zł. Grodków, tel. 0604/37-03-07 
VW LT 28, 2000 r., 2500 ccm, TDi średni, klimatyzacja,, 
uszkodzony lewy bok, faktura VAT, • 40.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-68-35, 0604/14-74-57 
VW LT 35, 2000 r., 25 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, bla
szak, maks. długi i wysoki, uszkodzony, do sprowadzenia 
z Francji, - 26.500 zł + cło i transport. Wałbrzych, tel. 
0608/51-35-54
0  VW LT 45 BUS, 2000 r., 60 tys. km, 2500 ccm, 

TDI, biały, wspomaganie, ABS, poduszka pow., 
wysoki, długi, uszkodzony, do sprowadzenia z 
Niemiec - 14.900 DEM. Wilczków, tel. 
0501/85-00-87,071/316-52-66 02024771

VW LT 46,1998 r., 42 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, skrzy
niowy, oplandekowany, bliźniacze koła, uszkodzona pra
wa strona kabiny, techn. sprawny, cena - 12.500 DEM. 
Lwówek śląski, tel. 075/782-54-08 wieczorem 
VW PASSAT, 1983 r., .1600 ccm, diesel kompletnie rozbity, 
polska dokumentacja, aktualny przegląd, twardy dowód re
jestracyjny, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-51-86, 
0601/92-97-24
VW PASSAT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic, 
uszkodzony silnik, nadwozie do remontu, zarejestrowany, 
-1.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0603/84-18-15 
VW PASSAT, 1988 r. składak z 1993 r., uszkodzone drzwi
1 błotnik. -4.900 zł. Opole. tel. 0604/32-94-44
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 118 tys. km, 20p0 ccm. 16V, 
czerwony, mocno uszkodzony prawy przód, silnik spraw
ny, pełna dokumentacja, zarejestrowany, - 6.500 zł. Ka
mienna Góra, teł. 075/741-21-71 
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, benzyna po kradzieży, 
brak obłachowania, zawieszenie I silnik dobre, - 9.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/71-69-78
VW PASSAT SEDAN, 1990/91 r., 1800 ccm. benzyna, bia
ły, lekko uszkodzony przód, sprawny, - 12.900 zł. Nysa, 
tel. 0603/60-73-43, 0607/38-85-70 
VW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna mocno uszko
dzony narożnik przedni lewy. inst. 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., 140 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna zadbany, przegląd, stan b. dobry, pęknięta przednia 
szyba, -11.700 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r.. 72 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, granatowy metalic, ABS, 2 poduszki powietrzne, 
wspomaganie, centralny zamek, szyberdach, RO, zareje
strowany, uszkodzony lewy przód, - 21.000 zł. Lubin, tel. 
0501/57-39-68
VW PASSAT KOMBI, 1999/00 r., 49 tys.-km, 1900 ccm, 
TDi 115 KM, srebmy metalic, klimatronic, 2 poduszki po
wietrzne, ABS, ASR. el. otw. szyby, el. reg. lusterka, cen
tralny zamek, wspomaganie, Mul-T-Lock, kupiony w salo
nie, 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, 1976 r., 250 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, rozbity przód, silnik sprawny, - 650 zł. Wrocław, tel. 
071/348-44-73, 0604/66-82-03 
VW POLO KOMBI, 1993/94 r., 1100 ccm, benzyna, ciem- 
nografitowy, uszkodzony lewy przód, 3-drzwiowy, zareje

strowany, udokumentowane pochodzenie, - 5.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/21 -75-42, 071/348-34-78 
VW POLO, 1993/95 r., 1000 ccm, mocno zniszczony, za
rejestrowany, - 4.400 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-7,3, 
0603/23-45-49
VW POLO XXT, 1997 r., 48 tys. km, 14Ó0 ccm, benzyna, 
zielony metalic, katalizator, 5-drzwiowy, RM, książka ser
wisowa, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, lekko 
uszkodzony przedni prawy narożnik, techn. sprawny, stan 
b. dobry, - 22.900 zł. Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
VW POLO III, 2000 r., 1 tys. km, 1400 ccm, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, szyberdach, ABS, centr. zamek, uszkodzo
ny bok - 7.500 DEM + cło i transport. Lubin, tel. 
076/842-45-74
VW POLO, 2000 r., 19 tys. km, 1900 ccm, wtrysk, biały,. 
uszkodzony przód, ABS, klimatyzacja, 4 poduszki powietrz
ne, 3-drzwiowy - 6.900 DEM + cło (7.000 zł). Wałbrzych, 
tel. 0609/26-30-55
VW VENTO, 1993 r., 1800 ccm, czerwony, do malowania 
prawa strona, wspomaganie kierownicy, el. otw. szyber
dach, el. reg. lusterka, - 15.500 zł. Trzcinica, tel. 
062/781-51-26, 0603/55-19-35 
WARTBURG, 1979 r. przegląd do 08.2001 f., uszkodzony 
rozrusznik, brak akumulatora, - 50 zL Wrocław, tel. 
0503/10-80-69
WARTBURG 353, 1984 r., biało-niebieski, uszkodzone 
drzwi prawe, ważny przegląd i OC, w ciągłej eksploatacji, • 
550 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-04-69, 0608/23-55-66 
ŻUK, 1991 r., 2120 ccm izoterma, uszkodzony silnik, -1.200 
zł. Wrocław, tel. 0501/81-55-37 -
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duszkach, zawieszenie pneumatyczne, ładowność 2 71, - 
10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-53-92,0502/34-00-94 
O  NACZEPA AUTOSAN D11 ład. 10 t, stan b. do

bry, nakładki - 4.100 zł. Budziszów Wielki, tel. 
076/857-46-02 84016261

NACZEPA BLUMHARDT, 1981 r. alum. burty, stelaż, ide
alna do przewozu stali i mater. budowlanych, 3-osiowa, 
wzmocnione resory, dł. 12,5 m, - 8.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-20-05
NACZEPA BRANDYS, 1991 r. koła bezdętkowe, nieoplan- 
dekowana, resory paraboliczne, 2-kołowa, - 6.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/778-00-55
O  NACZEPA CHEREAU, 1993 r. 32 europalety, 

chłodnia, agregat Carrier Euro Phoenix, 3 osie, 
oś podwieszana, ABS, reg. do rampy, odbiór 
Francja, stan dobry, - 33.480 zł (zerowa stawka 
celna). Poniatowice, tel. 0501/27-92-42 oraz 
Francja, 0033/661-79-99-13 84016791

NACZEPA FRUEHAUF ET-32,1983 r. dł. 13.6, ład. 25.2, 
szeroki rozstaw osi, nowa plandeka, podłoga po remon-

PR ZY C ZEPY  W  W YPOŻYCZALNIA PR ZYC ZEP
CEMENTONACZEPA 60 SX. 1995 r., 70 tys. km, 1300 ccm, 
plandeka celna, wywrotka, nowe zawieszenie, obrotomierz, 
-14.500' zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-03-75 
KUPIĘ PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 
Knaus typ Jet 380. Wrocław, teł. 071/368-61-04 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ lub lawetę, z najazda
mi lub bez, z pełną podłogą. Jawor, tel. 076/870-65-50, 
0606/19-10-59
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ NIEWIADÓW 250 C pla
stikową, w b. dobrym stanie. Wrocław, tel. 0607/79-57-77, 
0600/83-26-76
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ SAM lub Niewiadów, z 
plandeką lub bez, może być do małych napraw, zareje
strowaną- do 1.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ o ład. 750 kg, zareje
strowaną. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ SAM ład. 500 kg, zarej. 
bezterminowo, zniszczoną lub do remontu. Żagań, tel. 
068/377-02-68, 0600/35-73-63 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ DO PRZEWOZU KONI lekką, zareje
strowaną. Wrocław, tel. 071/348-05-15 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ GASTRONOMICZNĄ do sprzedaży 
piwa, z dystrybutorem i wyposażeniem. Czerwieńsk, tel. 
068/327-87-15
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ może być do remon
tu, na białych tablicach lub bez prawa rejestracji. Oława, 
tel. 0503/89-92-39
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ prod. zachodniej, o 
dł. 4 m - 5 m, stan dobry - do 6.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-45-41, 0604/99-71-58 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ może być uszkodzo
na lub do sprowadzenia z zagranicy. Wrocław, tel. 
0601/72-36-19
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ 2-osiową, dużą, do

WYPOŻYCZALNIA 
PRZYCZEP BAGAŻOWYCH

ju ż  od  19 zł/dobę 
W rocław, ul. R obotn icza 22 

tel. 071/78-17-456

OP002776

1.2 t lub pojadę kupić za granjcę, prowizja. Wrocław, tel.
071/341-99-70, 0501/78-04-04
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ N-126 ok. 1986 r., w
dobrym stanie. Wrocław, tel. 0501/71-58-51
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ komfortową. Zielona
Góra. tel. 0609/63-64-73
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ 2-osiową, z najazdami lub 
bez, z pełną podłogą. Jawor, tel. 076/870-65-50, 
0606/19-10-59
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ SAM lub Niewiadów, hamu
lec najazdowy, wciągarka, stan dobry - do 2.000 zł. Oława, 
tel. 0601/97-48-27
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ może być do remontu, na 
białych tablicach lub bez prawa rejestracji. Oława, tel. 
0503/89-92-39
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ oryginalną, do małego re
montu. Wrocław, tel. 0501/57-31-01 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ 1-osiową, do samocho
du ciężarowego. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-37-23, 
0606/12-80-38
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ zarej. bezterminowo, 
stan obojętny, 2-osiowa. Wrocław, tel. 0604/25-38-11, 
071/363-81-80
KUPIĘ PRZYCZEPKĘ BAGAŻOWĄ typu Westvalia, po 
1990 r., w b. dobrym stanie, na białych tablicach-lub bez 
dokumentacji. Chojnów, tel. 0502/20-66-10 
NACZEPA, chłodnia, 30 europalet, 241, hakówka, agregat 
termoking SB2, technicznie sprawna, w ciągłej eksploata
cji -12.000 zł. Legnica, tel. 076/856-33-40,0502/64-31-34 
NACZEPA samowyładowcza, 2-osiowa, aluminiowa, 
3-stronny wywrót, - 9.000 zł + VAT. Nowogrodziec, tel. 
075/731-66-85
NACZEPA, 1977 r. 3-osiowa, aluminiowe burty, dach roz
suwany, z tyłu drzwi, stan plandeki b. dobry, drewniana 
podłoga, centralne smarowanie, na 31 europalet, zawie
szenie hydrauliczno-paraboliczne, -16.000 zł. Ponikwa, gm. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/813-92-99, 0607/03-87-93 
NACZEPA, 1981 r. wywrotka, 3-osiowa, na parabolicznych 
resorach,'aluminiowo-stalowa, ład. 28 ton, wywrót do tyłu, 
nowe hamulce, w ciągłej eksploatacji, plandeka, • 22.000 
zł. Wrocław, tel. 071/789-14-00, 0601/75-15-31 
NACZEPA, 1981 r. do przewozu materiałów budowlanych 
z dźwigiem Atlas, na resorach, 3-osiowa, aluminiowe bur
ty, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0601/72-29-41 
NACZEPA AKERMAN, 1973 r. platforma .2-osiowa na po-

lawety, towarowe00”"35
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cie, - 12.000 zł + VAT, lub zamienię na samochód osobo
wy. Oława, tel. 0605/74-16-57, 071/313-10-38 
NACZEPA FRUEHAUF, 1985 r. plandeka, dł. 13.6 m, 
3-osiowa, na 34 europalety, średni rozstaw, resor parabo
liczny, po remoncie kapitalnym, nowe hamulce, dobre opo
ny, 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, oplandekowa- 
na, 4 burty, szeroki rozstaw, dzielone słupki, 31 palet, pa
rabole, stan dobry, - 13.500 zł + VAT. Obórki, woj. opol
skie, tel. 0601/40-90-06
NACZEPA IFA, 1988 r. cysterna o poj. 17.5001, kwasood- 
porna, ocieplana, podwójny .płaszcz1, - 22.000 zł. Kalisz, 
tel. 0607/75-83-28
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. 13,60 dach rozsuwa
ny, na 34 euro palety • 18.000 DEM. Wałbrzych, tel. 
0606/40-11-39
NACZEPA KOEGEL, 1991 r. wywrotka, kolor szary, w cią
głej eksploatacji, wywrót do tyłu, 3-osiowa, szeroki rozstaw, 
2 osie podnoszone, ABS, góra aluminiowa, waga 5.61, ład. 
291, - 39.000 zł (możliwe raty). Sobótka, tel. 071/390-35-43, 
0601/89-63-02
NACZEPA LANGENDORF, 1977 r. ład. 27.11, wywrót do 
tyłu, szeroki rozstaw osi, resor paraboliczny, • 1-7.000 z ł.., 
tel. 0601/95-26-53
NACZEPA LANGENDORF, 1992 r, wywrotka, 3 osie, 1 
podnoszona, ABS, stalowo-aluminiowa, gładkie burty, za
wieszenie pneumatyczne, nowe amortyzatory, opony i ha
mulce, ład. 28 ton, stan b. dobry, - 60.000 zł + VAT. Wro
cław, tel. 071//325-99-63 0601/84-48-03 
NACZEPA PN 0 ,1990 r. 3-osiowa, aluminiowe burty, sze
roki rozstaw, 12.9, plandeka, bez przeglądu techn. - 9000 
zł oraz naczepa cysterna Zremb 86 r., 2 komory, 2-płasz- 
czowa - 6000 zł. Parowa, tel. 075/732-18-80 
NACZEPA SCHMITZ 3-osiowa, dł. ok. 12,3 m, plandeka, 
w ciągłej eksploatacji, - 12.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-01-13 po godz. 17, 0601/57-20-08 
NACZEPA TRAILOR, 1984 r. 3-osiowa, bez plandeki, re-
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sor, aluminiowe burty, wąski rozstaw osi, -10.000 zł + VAT.
Zgorzelec, tel. 0601/56-39-98
NACZEPA ZREMB 20.30,1979 r. żółty, ład. 221. stan b.
dobry, • 14.000 zł. Niedaszów, tel. 076/872-85-59,
0601/81-39-74
NACZEPA ZREMB SB-1,1982 r. chłodnia, biała, agregat 
TK-SB 1 ,2-osiowa, dł. 12,6 m, nadwozie-chłodnia w do
brym stanie, poj. 25 europalet, w całości lub osobno (pod- 
wozie-nadwozie), - 5.000 zł. Wronów, gm. Niechlów, tel. 
065/543-54-19, 0605/06-95*40 
NACZEPA ZREMB N 20-30,1982 r. ład. 201, • 18.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/44-38-93
NACZEPA ZREMB NS 180, 1986 r., skrzyniowa, - 3.000 
zł. Opole. tel. 077/457-60-61, 090/35-31-47 
NACZEPA ZREMB N - 260,1989 r. 2-osiowa, ład. 261, dł. 
12 m, - 8.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-53-92, 
0502/34-00-94
NACZEPA ZREMB N-2&, 1996 r. ład. 26 t, • 50.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/44-38-93
NACZEPY BRANDYS, 1980/90 r. wywrotki, skrzyniowe, 
2-osjowe, 3-osiowe, oplandekowane, 12.6 i 13.6 m, na po
duszkach, cena 8000 - 35.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11 
O  P.H. ELCAMPO sprzeda róine przyczepy kem

pingowe np. Adria, Burstner, Hobby, Knaus, 
ceny od 5.000 zł do 18.000 zł oraz nowe przed
sionki zachodnie, w cenie od 1.200 zł do 1.700

IM HOLOlKG
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W rocław, ul. D ługosza 36 
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te l. 071/35-25-435 
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zł, http://www.elcampo.clik.pl. tel. 
062/730-25-39,0603/13-69-59 01011951

O  PRODUKCJA PRZYCZEP GASTRONOMICZ
NYCH, towarowych, autonadwozi - od 6.000 zł; 
urządzenia gastronomiczne gazowe, nowe i uży
wane (rożny do kurczaków • wsad od 6 do 66 
szt., grille, gyrosy, bemary, frytkownice, opie
kacze, naleśnikarki, patelnie beztłuszczowe - od 
1.300 zł), krótkie terminy., tel. 077/412-39-78, 
0602/72-19-40 01027621

O PROFESJONALNE NAPRAWY PRZYCZEP, na
prawa nadwozi przyczep kempingowych. Posia
damy wszelkie materiały. Wrocław, tel. 
0607/62-52-87,071/344-55-46 01028471

PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ prod. 
zachodniej/stelaż + opończa, do skompletowania, -100 
zł. Grodków, tek 077/415-57-99 
O  PRZYCZEPA SANOK D-50, 1984 r. oplandeko

wana, ład. 6 ton, stan dobry, faktura VAT, - 1.000 
zł (brutto). Wrocław, tel. 0605/65-95-58 
01029361

PRZYCZEPA BAGAŻOWA na kołach 13", otwierana burta 
tylna, nie rej. • 320 zł. Gola Świdnicka, tel. 074/850-78-92 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, - 350 zł. Oborniki Śląskie, woj. 
wrocławskie, tel. 0604/34-99-79 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA lekka, na dwóch kołach, -1.000 
zł. Wrocław, tel. 071/343-63-99 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA dł. 2.4 m, szer. 1.4 m, na reso
rach i amortyzatorach, nowa instalacja, zarejestrowana bez
terminowo, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, z blachy ocynkowanej i 
aluminiowej, wym. 1.45x1x1.1 m, otwierana od góry i od 
tyłu, - 680 zł. Wrocław, tel. 327-75-85, 0501/43-50-41 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N-250A, 1982 r., 
stan b. dobry, mało używana, - 750 zł. Wrocław, tel. 
071/372-62-50
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1985 r. oplandekowana, jed
noosiowa, zarej. bezterminowo, ład. 750 kg, - 750 zł. Pa- 
stuszyn, tel. 068/388-42-70
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N-410,1989 r. to
warowa, stan b. dobry, -1.000 zł. Wrocław, tel. 337-09-09 
po godz. 21
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1990/91 r. ładowność do 
350 kg, wym. 170 x 100 x 35 cm, z daszkiem, - 450 zł. 
Lubin. tel. 076/842-24-58
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1993 r. zarejestrowana, stan 
dobry, - 720 zł. Jawor, tel. 076/870-04-66 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW KN 400,1993 r. 
nowe opony, ład. 590 kg, 2 burty otwierane, nowy hak, rej. 
bezterminowa, 2 x 1.4 x 0.4 m, stan b. dobry, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 0501/85-59-78
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM,'1996 r. burty ż blachy tra
pezowej, 1-osiowa, oś VW Golfa, wym. 120x220x40 cm, 
ład. 660 kg, otwierana tylna burta, mocowanie pod stelaż 
plandeki, stan b. dobry, - 1.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-12-26 po godz. 15
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1996 r., zarejestrowana 
bezterminowo, resory, tylna burta otwierana, wym. 125 x 
100 x 35 cm. - 600 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-28-86 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1997 r. wym. 
300x160x155 cm, zarej. bezterminowo, ład. 500 kg, oplan
dekowana, burty z blachy trapezowej, ocynkowane, -1.100 
zł. Brochocin, gm. Zagrodno, tel. 076/877-31-92 *
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1998 r. lekka, ład. 450 
kg, nowa plandeka, wym. 200 x 110 x 160 cm, zarejestro
wana bezterminowo, na resorach, nowy zaczep, nowa insL 
el, - 1.200 zł. Kłodzko, tel. 074/647-58-57 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW, 1998 r. 1-osio- 
wa, hamulec najazdowy, plandeka celna, wym. 195 x 116 
x 120 cm, ład. 530 kg, masa całkowita 750. kg, zarejestro
wana bezterminowo, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 
071/357-38-67, 0605/52-36-34 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. ład. 500 kgm, ste
laż, plandeka celna, koło zapasowe, podpórka zaczepu, 
ocynkowana, wzór Niewiadów, - 1.500 zł. Kępno, tel. 
062/782-31-42 do godz. 17
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. wym. 250 x 125 x 
130 cm, lad. 500 kg, na resorach, zarej. bezterminowo, 
amortyzatory olejowe i gumowe, koło podporowe, • 2.400 
zł. Ścinawa, woj. legnickie, tel. 0601/72-61-59 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. wym. 200 x 110 x 
130 cm, zarej. bezterminowo, koło podporowe, na reso
rach, amortyzatory olejowe i gumowe, stelaż pod plande
kę, ład. 500 kg, • 2.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-62-85 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. nowe opony, wy
konana z profila zamkniętego, 2 burty otwierane, konser
wacja, ład. 500 kg, wymiary 205 x 115 x 35, profesjonalne 
wykonanie, • 1.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-10-37 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 200/110/40, 
b. solidnie wykonana, rama z kształtownika, otwierana tyl
na burta, oryginalna oś, koła 13", stan b. dobry, • 860 zł. 
Chojnów, tel. 076/877-36-55
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r., 2.7 x 1.65 x 0.4 
m, z profili zamkniętych, 2-osiowa, burty blacha trapezowa 
ocynk, hamulec najazdowy, koła VW, hak, 1.71, - 2.500 zł. 
Kępno, tel. 062/782-12-34
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. burty otwierane, 
w oprawie z czarnego kątownika, tylna burta otwierana, 
amortyzatory, wym. 160 x 40 x 105 cm, koła VW 155 x 13, 
gotowa do pizeglądu, - 700 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-27
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. nowa, wym. 
200x115x35 cm, tylna burta otwierana, koła 13", burty z 
blachy trapezowej, ocynkowanej, przygotowana do reje
stracji, - 800 zł. Radwanice, tel. 0502/17-72-07, 
076/831-14-92
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 170 x 110 x 
35, burty, blacha ocynkowana, resory, przygotowana do 
rejestracji - 650 zł oraz inne większe. Strzegom, tel. 
074/855-56-86
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 300 x 150 x 
40 cm, 1-osiowa, zarej. bezterminowo, ład. 500 kg, koło

podporowe, hamulec najazdowy, na resorach, z blachy tra
pezowej, - 3.500 zł. Ścinawa, tel. 076/843-62-85, 
0601/72-61-59
PRZYCZEPA BApAŹOWA SAM, 2001 r. burty blaszane 
trapezowe ocynkowane, rama (profil zamknięty), zawiesze
nia, resory, amortyzatory, hamulec najazdowy, koło pod
porowe, koła 14" + zapasowe, solidna i estetyczna kon
strukcja, wymiary 120 x 260 x 35 cm, -1.750 zł. Świdnica, 
tel. 0604/37-77-30
PRZYCZEPA CHŁODNIA dł. 6,20 m, agregat po kapital
nym remoncie, - 6.700 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-41-99, 
0603/24-00-08
PRZYCZEPA CHŁODNIA SANOK D-50,1978 r. szara, izo
terma, ład. 6000 kg, zarejestrowana, stan dobry, - 3.500 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-19-97. 0602/73-19-13 
PRZYCZEPA CHŁODNIA DĘBICA MS 14 A, 1979 r. ład. 8 - 
t. bliźniacze koła (8 + 1 zapasowe), stan dobry, agregat 
chłodniczy osobno (wymontowany), stan ogumienia 70%,
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poj. 10 europalet, ważny przegląd tech, • 3.500 zł. Siciny, 
tel. 065/543-54-19, 0605/06-95-40 
PRZYCZEPA CHŁODNIA DĘBICA MS16A, 1987 r. srebr
na, 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. 065/543-54-19, 0605/06-95-40 
PRZYCZEPA CHŁODNIA SCHMITZ, 1990 r. agregat spa
linowy i elektryczny, na poduszkach, drzwi z tyłu, ład. 101,
-13.000 zł. Wąsosz, tel. 065/543-75-07 
O  PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA 2-osiowa, dł.

5 m, szer. 2,4 m, z wyposażeniem lub bez, • 5.500 
zł. Legnica, tel. 076/855-30-50 84016231

PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA biała. szer. 2 m, dł. 4.5 
m, -11.000 zł. Lubin, tel. 0605/28-92-46 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA prod. niemieckiej,
1-osiowa, wyposażona w rożen ceramiczny, gazowy, na 
52 kurczaków, marki Ubert, lodówka, zamrażarka, zlewo
zmywak, szafki, z atestem sanepidu, zarejestrowana, • 
20.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-27-91 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00523 
www.autogielda.com.pl)
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1990 r. niemiecka, 
1-osiowa, linia gastronomiczna 180/90, frytkownica, patel
nia beztłuszczowa, gyros, 2 zamrażarki, lodówka, chłodziar
ka, 2 mikrofale, na całej dług. pochłaniacze, podświetlana, 
licznik, -15.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-24-86 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA POL-CAMP, 1992 r. dU; 
3.80 m, częściowo wyposażona, stan idealny, - 10.000 2& 
lub wynajmę. Wrocław, tel. 0601/72-36-19 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1995 r. biała, 2-osio
wa, z wyposażeniem lub bez, stan b. dobry, - 5.500 zł. 
Legnica, tel. 076/855-30-50
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA POL-CAMP, 1998 r. peł
ne wyposażenie, - 17.000 zł. Lubin, tel. 076/842-12-82, 
0605/35-93-86
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA. 2000 r.. wym. 4 x 2 x 
2m, pełna inst. elektr. i wyposażenie, lodówki, zamrażar
ka, szafki, zlewozmywak, umywalka do rąk, szafki, butle 
gazowe, lada, atest PZH, odebrana przez sanepid, -17.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/843-96-36 *
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2001 r. wym. 2x3x2 
m - od 6.500 zł, wyposażenie: urządzenia gazowe, rożen 
na kurczaki -1.900 zł, gyros -1.600 zł, frytkownica -1.600 
zł, grill • 1.000 zł, bemar 1.500 zł, opiekacz • 1.500 zł, pa
telnia beztłuszczowa - 2.000 zł, naleśnikarka, śr. 40 • 1.600 
zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 0602/72-19-40 
O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA CMC 500 F 1-osio

wa, przedsionek, WC, lodówka, kuchenka ga
zowa, ogrzewanie, nawiew, bezwypadkowa,

. sprowadzona z Niemiec w 2001 r, - 12.000 zł., 
tel. 065/549-83-94, 0607/06-46-75 01029901

O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA - różne modele, 
kompletne, zarejestrowane, faktury VAT, raty, 
stan b. dobry, zadbane. Od maja obniżka cen. 
Przedsionki do przyczep kempingowych, nowe 
i używane, oryginalne, kompletne - od 1.000 do 
2.200 zł. Wrocław, te l. 071/343-21-68, 
0601/77-36-70 02024431 

O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA THURN 573 prod* 
niemieckiej, dł. 5 m, 5-osobowa, hamulec na
jazdowy, kuchenka, zlewozmywak, lodówka, ła
zienka (WC), ogrz. gazowe, InsL 220/12 V, role
ty, podwójne szyby (otwierane), nowa tapicer
ka, duży przedsionek, stan idealny, -10.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-46-30, 0503/91-37-75 
81012161

PRZYCZEPA KEMPINGOWA 4-osobowa, pełne wyposa
żenie, • 2.600 zł. Paczków, tel. 077/431-26-54 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS dopuszczalna masa 
całkowita 600 kg, zarejestrowana, lodówka, kuchenka i 
inne, • 3.000 zł. Gubin, tel. 068/359-34-35 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CONSTRUKTAM BELGIA bo
gate wyposażenie, w kraju od roku, dokumentacja, 1-osio
wa, dł. 5,20 m, 850 kg, ogrzewanie, lodówka, hamulec na
jazdowy, przedsionek, 2 sypialnie, - 4.700 zł. Kościan, woj. 
leszczyńskie, tel. 0609/45-99-67
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V- PRODUKCJA PRZYCZEP "GŁOWACZ” 
RAWICZ 0-602 790 212, 0-608 827 685 

Przyczepy skrzyniowe, oplandekowane *
z homologacją I atestem PIMOThj rt0 8
dł. od 1,5 do 2,5 m 5

S f t l S  &szer. od 1 do 1,45 m 
wys. od 0,8 do 1.4 m 
Przyczepy z hamulcem najazdowym 
d). od 2,5 do 3,5 m 
szer. 1,4 m, wys. do 1,6 m oetf

o d 4

HAKI HOLOWNICZE
nowe, używane, polskie, zachodnie 

SPRZEDAŻ-M ONTAŻ 
KRAFTPOL - Wrocław, ul. Ślężna 222 

tel. 071/367-92-14,0-607 093 810

PRZYCZEPA KEMPINGOWA SAM. - 5.000 zl. Opole, tel. 
077/455-89-37
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WEIPERT, oddzielna sypiał- 
nia, instal. gazowa i el., lodówka, co, nowe opony, RO, 
zarejestrowana, namiot-przedsionek, stań b. dobry, - 6.500 
zł. Radziądz, tel. 0602/18-83-77 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA waga 650 kg, hamulec na
jazdowy, umywalka, zlewozmywak, szafa, 3 miejsca do 
spania, dł. 330 cm, biała, - 2.900 zł. Strzelin, tel. 
071/392-09-39
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP aluminiowa, dług. 5,8 m, 
2 sypialnie, łazienka, z przedsionkiem, inst. 220/12 V + gaz, 
bogate wyposażenie, stan b. dobry, - 6.700 zł. Trzebnica, 
tel. 071/312-15-89 lub, 071/387-21-68 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT aluminiowa, dług. 
8 m, 2-osiowa, 2 sypialnie, salon, łazienka, z przedsion
kiem, bogate wyposażenie, stan b. dobry, -11.400 zł. Trzeb
nica, tel. 071/312-15-89 lub. 071/387-21-68 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 przed
sionek, hamulec najazdowy, uchylne okna, mało używana, 
• 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-94-98 po godz. 20, 
0607/65-79-11
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TE 4-5 osobowa, 2 sypial
nie, kuchenka gazowa, ogrzew. gazowe, lodówka, zlewo
zmywak, łazienka, szafa, inst na 220-12 V, ham. najazdo
wy, 5 m - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-86-48, 
0503/12-98-94
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP dł. 495 cm, 2 sypialnie, 
łazienka, - 7.100 zł. Wrocław, tel. 0602/32-53-04 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126E po. remoncie kapi
talnym, waga 400 kg, okha uchylne, inst 220/12 V, - 3.200 
zł. Wrocław, tel. 071/322-93-42 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1967/84 r., zarej. beztermi
nowo, dł. 380 cm, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/310-15-94 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1970 r. 4-osobowa, kuchen
ka gazowa, lodówka, dł. 4 m, stan b. dobry, • 4.800 zł. 
Jawor, tel. 076/870-22-06
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1971 r. w.c„ lodówka, zan- 
rażarka, ogrzewanie gazowe, rolety, zlewozmywak, 2 sy
pialnie, - 4.500 zł. Miejska Górka, tel. 065/547-46-52, 
0603/77-49-58
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT 450A, 1971 r. alu
miniowa, 1-osiowa, długość ponad 4 m, szer. 2 m, sypial- 
nio-pokój z kanapą narożną rozkładaną, kuchnia, lodów
ka, zlewozmywak, kuchenka gazowa, szafa i szafki ubra
niowe, - 3.500 zł. Świdnica, tel. 074/640-74-69, 
0609/28-35-24
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1973/85 
r., lodówka, kuchenka, zlewozmywak, przedsionek, 4 spa
nia, instal. 12/220 V, koło podporowe, ubezpieczona, - 
1.800 zł. Syców, tel. 062/785-33-18, 0606/26-67-91 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP, 1974 r. dł. 4.15 m, waga 
850 kg, namiot boczny pełny, stan dobry, • 4.200 zł. Nisz- 
kowice, gm. Lubawka, tel. 075/742-66-40 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1974 r., 6-osobo- 
wa, 2 sypialnie, kuchenka gazowa, 2 palniki, koło zapaso
we, szyberdach, okna otwierane, dł. 5.5 m, przedni da
szek, rej. bezterminowa, po remoncie, • 3.350 zł. Wrocław, 
tel. 071/360-12-03, 0609/07-06-09 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1976 r. biała, spro
wadzona w styczniu 2001 r., oclona, do małych poprawek, 
- 2.000 zł. Niedaszów, tel. 076/872-85-59, 0601/81-39-74 

^PRZYCZEPA KEMPINGOWA BUMERANG L380, 1977 r. 
biało-brązowa, dł. 3.8 m, aneks kuchenny, lodówka, ku
chenka gazowa, zlewozmywak, w.c, - 3.600 zł., tef. 
068/381-21-12
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1977 r., 1-osiowa. dł. 
5 m, przedsionek, 850 kg, lodówka, woda bieżąca, 2 sy
pialnie, 220 V, 12V, gaz, ogrzewanie podwójne, szyby ater
miczne, - 3.500 zł. Gryfów Śl., tel. 075/781-23-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT 310, 1977 r., 
3-osiowa, 600 kg, dł. 320 cm, inst. 220/12V + gaz, woda, 
hamulec najazdowy, stan b. dobry, • 2-800 zł. Prudnik, tel. 
077/436-28-55
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1977 r. biała, dł. 3.8 
m, zarej. bezterminowo, hamulec najazdowy, przedsionek, 
lodówka, zestaw kuchenny, ogrzewanie gazowe, podwój
ne szyby, roleta z moskitierą, zapasowe koło, butla gazo
wa, przewód, stan idealny, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 
071/329-15-43, 0607/83-97-11 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER 360, 1977 r. 
5-osobowa, duży ładny przedsionek, kuchenka gazowa, 
ogrzewanie gazowe, zlewozmywak, lodówka 220/12 V + 
gaz, stan idealny, • 5.500 zł. Zielona. Góra, tel. 
068/454-95-47, 068/454-94-96 
O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA FENDT 525,1978 r. 

stan b. dobry, ogrzewanie gazowe, zasilanie 12 
V, 220 V, gaz, 1-oslowa, dł. 6,7 m, - 6.000 zł., tel. 
074/836-56-66 01029051 

O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA FENDT 525,1978 r. 
stan b. dobry, ogrzewanie gazowe, zasilanie 
12/220 V, gaz, 1-oslowa, dł. 6.7 m, • 6.000 z ł . , 
tel. 074/836-56-66

PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP-LUX, 1978 r. 4-osobo- 
■fo wa, brązowo-kremowa, podwozie ocynkowane, hamulec 

najazdowy, piec gazowy z nadmuchem, lodówka, radio, 
sypialnia zamykana, stan b. dobry, kabina 3,90 m, • 4.500 
zł. Kościan, woj. leszczyńskie, tel. 0607/19-56-64 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS* 1978 r. dł. 6.7 m, 
waga 1.21, pełne wyposażenie, stan b. dobry, • 5.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666-27-50 po godz. 19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CORSAR, 1978 r., 6-osobo- 
wa, 2-osiowa, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, ogrzewanie, 
stan b. dobry, kompletna dokumentacja, - 6.500 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 0602/63-63-38 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SOLIFER L470, 1979 r. dł. 
4.7 m, pełne wyposażenie, mało używana, - 4.900 zł., tel. 
068/381-21-12
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK. 1979 r. 5-osobowa, 
kuchenka, ogrzewanie gazowe, stan dobry • 3.800 zł. Wro
cław. tel. 071/346-63-45, 071/363-30.-61

ARCAM P 
Sprzedaż przyczep kem pingowych 
sprowadzonych z Holandii (oclone).

zdjęcia w internecie na stronie 
www.strony.wp.pl/wp/arcamp 

" tel. 071/343-95-00 
tel. kom. 0-604 872 888 

tel. kom./Holandia 0-031 621 671 451

PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1980 
r., mało używana, tropik, podwozie na resorach i amorty
zatorach, • 2.100 zł. Głogów, tel. 076/832-21-24,834-81-11 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MUSTERLAND, 1980 r. 
5-osobowa, 750 kg, 2 sypialnie, kuchnia, lodówka, ogrze
wanie, zarejestrowana, zadbana, oraz King • wyposażenie 
j.w, - 6.000 zł /szt.. Gostyń, tel. 0503/80-73-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER, 1980 r. 5,6-oso- 
bowa, podwozie ocynkowane, hamulec najazdowy, brązo- 
wo-kremawa, WC, lodówka, ogrzewanie z nadmuchem, an
tena TV, sypialnia zamykana, kabina 5 m, waga 1100 kg, - 
4.900 zł. Kościan, woj. leszczyńskie, tel. 0607/19-56-64 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS. 1980 r. 4-osobowa, 
pełne wyposażenie, kuchnia, lodówka, nowy namiot, po

DZIERZAWA NACZEP 
PLANDEKI, CHŁODNIE

Jelenia Góra, tel. 075/75-534-26, 
0-601 844-890 OP996148

odbudowie w 98 r., sprowadzona z Holandii, - 8.300 zł. 
Sława, tel. 0602/46-55-60
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1980 r.
1 rejestracja z 1984 r., bezterminowa, przedsionek, koło 
zapasowe, butla, lusterka wsteczne, stan b. dobry, - 2.400 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-38-85, 0608/45-14-02 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1981 r. 
4-osobowa, kuchenka gazowa, lodówka, zlewozmywak, 
ogrzewanie z nawiewem, instalacja 220/12 V, gaz, wc, ła
zienka, przedsionek, RM z pełnym nagłośnieniem, I wła
ściciel w kraju, kpi. dokumentacja, przegląd do 03.2002 r., 
stan idealny, kremowa, - 9.200 zł. Wrocław, tel. 
071/337-10-17, 0605/43-50-21
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1982 r. 
2-osiowa, dł. 7.26 m, ciężar własny 1300 kg, pełne wypo
sażenie, zarejestrowana, ważny przegląd, stan b. dobry, - 
7.500 zł. Lubin, tel. 076/84247-93 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT 5.0,1982/89 r. kre- 
mowo-brązowa, stan b. dobry, pełne wyposażenie, namiot, 
mało używana, - 8.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/89-39-79 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1983 r. ko
lor kremowy, dł. 5.8 m, waga 850 kg, nowy przedsionek 
dach przeciwsłoneczeny, namiot, pełne wyposażenie, w.c., 
łazienka, w kraju od tygodnia, oclona, stan idealny, - 9.200 
zł. Legnica, tel. 076/818-58-41,0608/01-77-13 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG0205 www.autogielda.com.pl)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1983 r. dł. 460 cm,
2 sypialnie, łazienka, z przedsionkiem, - 8.700 zł. Wrocław, 
tel. 0602/32-53-04 .
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP KL 330,1983 r. nowy mo
del, 3-osobowa, sprowadzona z Holandii, oclona, przed
sionek, ogrzewanie, kuchnia, lodówka, zlewozmywak, ra
dio, hamulec najazdowy, amortyzatory, waga 525 kg, stan 
b. dobry, - 8.200 zł. Wrocław, tel. 071/317-98-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS. 1984 r., bogate wy
posażenie, 3-osiowa, łazienka, lodówka, przedsionek, ład. 
750 kg. - 6.200 zł. Legnica, tel. 0605/23-85-32 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW, 1984 r. pełne 
wyposażenie, - 3.800 zł. Bierzyce, tel. 071/315-49-44 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126E, 1984 r. stan b. do
bry, oryginalne wyposażenie, • 2.400 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-84-73
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1984 r. 
z namiotem, • 2.500 zł. Kalisz, tel. 062/503-08-21 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1985 
r. przedsionek, stan dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
0607/48-78-10
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1985 
r., rejestracja bezterminowa, szafki, stolik, lodówka, 4 spa
nia, okna otwierane, inst. 220V/12V, mało eksploatowana, 
stan b. dobry, - 4.000 zł. Bierzyce, tel. 071/315-49-44 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126 E, 1985 r., dodatko
we resory, stan dobry, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 
071/355-09-71, 391-04-00
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER LUX, 1986 r. ko
lor kremowy, pełne wyposażenie, lodówka, ogrzewanie, 
w.c., łazienka, natrysk, przedsionek, rolety, TV SAT, mo- 
skitiery, stylowe 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 internecie pod numerem • AG0206 
www.autogielda.com.pl)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS NORMAND 
340,1986 r. beżowa w pasy, 1-osiowa, 3-osobowa, 2 sy
pialnie, przedsionek 12 m2, ciężar 570 kg, bogate wypo
sażenie, hamulec najazdowy, zarejestrowana, udokumen
towane pochodzenie, I właściciel, stan idealny, - 9.900 zł. 
Leszno, tel. 065/529-38-83, 0603/92-41-31 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ERIBA TAIGA 860,1986 r., 
2-osiowa, ogrzewanie gazowe, kuchenka, lodówka, pral
ka, prysznic, WC, 2 sypialnie, o dł. 10 m, stan b. dobry, - 
15.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-34-28 po godz. 18, 
0601/05-19-98
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TEC $20,1986 r. dł. 5.2 m, 
ciężar całkowity 1160 kg, 2 sypialnie, pełne wyposażenie, 
nowy model, stan b. dobry, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 
071/317-77-50, 0601/79-85-09 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW 375, 1987 r., 
pełne wyposażenie, koła 13”, hamulec najazdowy, 4 miej
sca w sypialni, mało używana, - 4.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-05-79

Sprzedaż przyczep kempingowych
i stacjonarnych oraz części i przedsionków. 

Dominice k. Boszkowa 
tel. 065/537-14-60,0-60310 60 11

O P011503

O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126E, 1987 r., bia
ły, pełne wyposażenie turystyczne, • 5.000 zł. 
Wrocław, te  ̂071/355-21-17 02024501

PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW, 1987 r. przed
sionek, • 3.200 zł. Legnica, tel. 076/852-57-04, 
0603/69-12-30
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1987 
r., przedsionek, 4-osobowa, kuchenka gazowa, zlewozmy
wak, szafa, mało używana, stan b. dobry, • 4.100 zł. Ra
dwanice, tel. 071/311-72-06
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1987 r., 2-osio
wa, 5-osobowa, szer. 245 cm, dł. 680 cm, waga 1200 kg, 
sypialnia kremowa, salon i kuchnia w kolorze czereśni, 
meble stylowe retro, kuchenka 3-palnikowa, lodówka, ła
zienka, szyby uchylane termiczne, zlewozmywak, nawie
wy, ogrzewanie gazowe, • 13.500 zł. Wrocław, teK 
071/322-30-19, 0501/46-50-87 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1987 
r. otwierane szyby, przedsionek, wyposażenie standardo
we, biała - 3.600 zł lub wynajmę 30 zł/dobę, rezerwacja. 
Żarów, tel. 074/858-90-52
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E, 1988 
r. biała, z przedsionkiem, resory, koło zapasowe, inst. 
220/12V, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 071/345-31-26 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU, 19887., ciężar 
przyczepy 560 kg, dług. 5 m, szer. 2.10 m, pełne wyposa
żenie, stan idealny, + tropik, - 10.000 zł. Brzeg, tel. 
077/416-41-82, 077/416-11-84 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1988 r. 
zarej. bezterminowo, otwierane okna, zlewozmywak, kuch
nia gazowa, lodówka, inst. 220/12V + gaz, tapicerka welu
rowa, pompa wodna przy zlewozmywaku, • 3.000 zł. Lu
bin. tel. 076/846-74-47, 0604/65-63-39 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1988 r. dł. 5.6 m, waga 
900 kg, częściowo do Odbudowania, • 3.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/311-55-48, 0603/4847-93 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA STECHERMAN, 1988 r., wy
posażenie kpi., nowy kształt, ham. najazdowy, 4-osobowa 
-10.800 zł. Wrocław, tel. 071/353-52-36, 0604/29-1441 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HENNIGSDORF HP-650, 
1989 r. stan b. dobry, wykończenie wnętrza drewnopodob
ne, żaluzje okienne, kuchenka gazowa, zlewozmywak, z 
dużym przedsionkiem, - 4.800 zł. Księgienice, tel. 
076/858-22-06
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1989 r., namiotowa, składa
na, wyposażona w materace, stół, krzesła, powierzchnia 
przyczepy 6,7 m2, przedsionek 8,8 m2, może być wyko
rzystana jako towarowa, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 785-48-24 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1989 r. 
duży model, rejestracja bezterminowa, hamulce najzdowy, 
kpi. wyposażenie + nowy duży przedsionek, butla, koło za
pasowe, lusterka wsteczne, zadbana, stan b. dobry, - 5.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-38-85, 0608/45-14-02 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1989 r. namiotowa, 5-oso
bowa, kuchnia, z przedsionkiem, waga 350 kg, stan b. do
bry, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0608/30-89-63 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1989 r. 
stan b. dobry, mało używana, praktycznie nie jeździła na. 
kołach tylko na lawecie, hamulec najazdowy, otwierany 
dach, szyby, z przedsionkiem, kuchenka gazowa, umywal
ka, czysta, zadbana, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 36745-31, 
783-64-72
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1990 r. bogato wyposażo
na, namiot, luksusowa, • 12.300 zł. Leszno, tel. 
065/534-26-13, 0601/76-14-67 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1990 r. 
biała, hamulec najazdowy, mało używana, przedsionek, zle
wozmywak, kuchenka, • 4.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-50-90
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TEC, 1992 r. 5-osobowa, 
1200 kg, 550 x 220 cm, piętrowe łóżko, toaleta, WC, prysz
nic, ciepła woda, ogrz. nadmuchowe, wentylacja, kuchnia, 
lodówka, rolety, żaluzje, nowy przedsionek, podłoga, stan 
idealny, • 27.000 z i Wrocław, tel. 071/362-56-09, 
0601/76-38-82
O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1993 r. namiotowa, 

prod. rosyjskiej, 4-, 5-osobowa, wraz z deską 
w indsurfingow ą, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/787-864 7 02025121

PRZYCZEPA KEMPINGOWA )<ANUS 530TK, 1993 r.,
1-osiowa, hamulec najazdowy, kuchenka,Jodówka, WC, 
łazienka, rolety, moskitiery, ogrzewanie, zarejestrowana, • 
17.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-11-63 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1994 r. ogrzewnie, lodów
ka, pochłaniacz, WC, n\eble drewniane, sypialnia zamyka
na, żaluzje, rolety, ciepła woda, moskitiery, dł. 5.5 m, stan 
idealny, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 071/787-84-16 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFS, 1995/96 r. prod.

: niemieckiej, 1-osiowa, 4-, 5-osobowa, dł. 440 cm + dł. za
czepu, szer. 210 cm, waga 810 kg, meble jasne + dodatki 
granatowe, sypialnia zasuwana, łazienka, WC ekologicz
ne, brodzik, umywalka, 2 stoły, lodówka, kuchenka 3-pal
nikowa, zlewozmywak, biała, • 22.500 zł. Wrocław, tel. 
071/322-30-19, 0501/46-50-87 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT CONTESE, 1996 
r. łazienka, WC chemiczne, stylowe meble, inst. gazowa, 2 
pomieszczenia, zlewozmywak, lodówka, żaluzje, moskitie
ry, szyby atermiczne, antena, wzmacniacz, 1-osiowa, stan 
b. dobry, - 13.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-16-35 
O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW 375, 

1997 r. 4-osobowa, stan idealny, nowy model, 
WC, łazienka, dwie butle gazowe, żaluzje, cena 
15.400 zł, możliwa faktura VAT lub zamiana na 
samochód diesel, w  tej cenie. Wrocław, tel. 
071/351-63-22,0601/70-23-73 81010771

PRZYCZEPA LAWETA SAM platforma, wciągarka, po re
moncie, nowe opony, sprawna, w ciągłej eksploatacji, za
rejestrowana, - 3.000 zł. Wołów, tel. 071/38948-06 
PRZYCZEPA LAWETA A2001 NIEWIADÓW, 1996 r. kolor 
stalowy, fabryczna, oryginalna, podzespoły Knott, - 4.100 
zł. Prochowice, tel. 076/85841-58 
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW 2001AT, 1996 r.
2-osiowa, hamulec najazdowy, ład. 1450 kg, masa całko
wita 2000 kg, zarejestrowana, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 
071/357-38-67, 0605/52-36-34
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1997 r. t̂an idealny, wym. 2 
x 4 m, zawieszenie niezależne, • 2.100 zł. Leszno, tel. 
0603/95-16-04

HAKI HOLOWNICZE |
' montaż - sprzedaż - serwis a 

wszystkie modele osobowe i dostawcze
Wrocław, ul. Braniborska 82 (teren Centrostalu) 
tel. 359-56-45,0-607164 077, czynne &J7, sob. 9-14

PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL*, 1998 r. do holowania sa
mochodów, na prawo jazdy kat. Efcnie" używana + dodat
kowy komplet opon z dętkami, możl. faktura VAT, -1.550 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-7645 
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA ZREMB, 1988 r., po 
remoncie kapitalnym, stan b. dobry, niskopodwoziowa, 
3-osiowa, -19.000 zł + VAT. Szprotawa, tel. 0601/7946-94 
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA P 403, 1995 r., n  
18.000 zł. Wrocław, tel. 0603/44-38-93 
PRZYCZEPA ROLNICZA 3.51, burty drewniane, podłoga 
z blachy, • 1.000 zł. Gorzupia k. Krotoszyna, tel. 
062/721-19-75
PRZYCZEPA ROLNICZA średnia, 2-kołowa, otwierane bur
ty + doczepiane górne, nie wywrotka, stan b. dobry, • 1.300 
zł. Michałów koło Chojnowa, tel. 076/817-40-80 w 
godz. 10-16
PRZYCZEPA ROLNICZA, .1978 r. ład. 4 t, • 2.000 zł. 
Perzów, tel. 071/398-18-87
PRZYCZEPA ROLNICZA, 1980 r. ład. 6 1,4.51 i 3.51, stan 
dobry - 1.800 zł/szt. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, 
tel. 068/388-92-22, 0603/83-55-66 
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA IFA, 1978 r. ład. 6 1, plande
ka, wysoka, I rej. 98 r, - 2.500 zł. Nysa, tel. 0606/63-37-79, 
0606/26-63-23
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA SANOK D46B, 1987 r. nie
bieski, ład. 4 .51, oplandekowana, nowa podłoga, • 1.500 
zł. Brzeg, tel. 0608/07-60-84
PRZYCZEPA TOWAROWA prod. niemieckiej, oplandeko
wana, ład. 2 t, nie rejestrowana w Polsce, oclona, nowe 
osie, opony i zaczep, poj. 17 m3, - 5.000 zł. Bielawa, tel. 
0605/65-31-56

PRZYCZEPY

KEMPINGOWE
duży wybór, atrakcyjne ceny

OPO12327
te l. 0-606 234 147, 0-607 460 069

PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW wym. 300 x 150 
cm, 2-osiowa, • 3.500 zł. Jeszkowice, gm. Czernica, tel. 
0604/08-38-63, 071/318-01-26 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-633 stan dobry, oplandeko
wana, ład. 6 1. Korfantów, tel. 077/431-93-11 
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW z hamulcem na
jazdowym, kontener izoterma, przystosowana do przewo
zu odzieży, drzwi z tyłu i boku, fabrycznie nowa, - 7.500 zł. 
Legnica, tel. 076/887-10-69 po godz. 18 
PRZYCZEPA TOWAROWA bliźniacze koła, ład. 6 1, - 2.200 
zł. Lipa, gm. Bolków, tel. 0608/89-5146 
PRZYCZEPA TOWAROWA HL dopuszczalnaJad. 8 1, nowa 
plandeka, dobre opony, przegląd techn. do 02.2002 r., stan 
b. dobry - 4.000 zł + Vat. Ozimek k. Opola, tel. 
0606/98-54-25
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM wym. 2.70 x 1.70 x 1.70 
m, zarejestrowana, • 2.000 zł. Śmigiel, tel. 065/518-07-32

NAPRAWA PRZYCZEP
TOWAROWE, KEMPINGOWE 
(także zachodnie po wypadku) 

“MAT” s.c«, Wrocław, ul. Żmigrodzka 249 
tel. 0-501 172 654 OP994734

PRZYCZEPA TOWAROWA, - 1.000 zł. Żemiki Wrocław
skie, tel. 071/311-34-18
PRZYCZEPA TOWAROWA HL-8011, 1975 r. ład. 8 t, -
10.000 zł. Wrocław, tel. 0603/44-38-93 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-50. 1978 r. nowa 
plandeka, po remoncie układu hamulcowego i rozpieraków, 
nowe łożyska, po regeneracji dyszla, dodatkowo 2 opony, 
metalowa podłoga, - 2.500 zł. Borów, tel. 071/393-34-09 
wieczorem
PRZYCZEPA TOWAROWA WABCO, 1982 r. 2-osiowa. sze
roki rozstaw, nowe poduszki (10.000 km), odbudowana w 
2000 r., nowa skrzynia ładunkowa, wym. 7.50 x 2.50 x 0.90 
m, ład. 12.900 kg, stan kół b. dobry, stan przyczepy ideal
ny, -18.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-55 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-50,1983 r. odkryta, 
ład. 6 t, nowe ogumienie, zarejestrowana, stan dobry, • 
2.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-19-97, 0602/73-19-13 
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 198$ r. srebna, 2-osio
wa, hamulec najazdowy, dł. 4 m, szer. 2 m, wys. 2 m, cała 
aluminiowa, prod. Poznań na zamówienie, - 4.800 zł. Zło
toryja, tel. 0605/85-58-00
PRZYCZEPA TOWAROWA D-663,1987 r. felgi proste, 2 
obwodowy ukł. hamulcowy, opony 900x20, - 2.500 zł. Mię
dzybórz, tel. 062/785-65-62
PRZYCZEPA TOWAROWA HL-120.05, 1987 r. platforma 
z kłonicami, dł. 8 m, stan b. dobry, - 4.000 zł. Szprotawa, 
tel. 0601/7946-94
PRZYCZEPA TOWAROWA D-55,1988 r., - 4.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/58-61-09
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1990 r. ład. 121, plandeka, -
5.000 zł. Polanica Zdr., tel. 074/868-17-33 
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW 1200 BH, 1991 
r. 2-osiowa, z hamulcem, ład. 1.050 kg, po kapitalnym re
moncie, estetyczny wygląd, - 4.300 zł, Wrocław, tel. 
0605/40-97-62
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 1995 r. aluminiowa pod
łoga, 2 osie, plandeka, nowe opony, ham. najazdowy, wym. 
380 x 180 x 175 - 3.700 zł. Lubań, tel. 0602/88-30-08 
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW F-2030 11HT, 
1996 r. 2-osiowa, ład.'1.21, wym. 305x181x210 cm, alumi
niowa z roletami bocznymi, - 5.000 zł (cena nowej 17.000 
zł). Wrocław, tel. 341-64-61, 0608/25-02-11 
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM. 1997 r., wym. 180x400 
cm, aluminiowa podłoga, hamulec najazdowy, dwie osie, 
po remoncie, zarejestrowana, ważny przegląd techniczny, 
dopuszczalna masa całkowita 2100 kg + najazdy, - 2.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0608/67-08-26 
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, tel. 
076/843-62-85, 0601/72-61-59 
PRZYCZEPA TOWAROWA, 2001 r. wykonana na podze
społach Knotta, rama z profila, oś skrętna, hamulec najaz
dowy, ręczny, koło podporowe, zapasowe, wym. 300 x 150 
x 40, otwierany tył i przód, burty z blachy trapezowej, ocyn
kowanej, stan b. dobry, - 4.100 zł. Chojnów, tel. 
0600/41-89-52
PRZYCZEPA WYWROTKA WK-8 prod. niemieckiej, ład. 7.4 
tony, stan b. dobry, - 3.000 zł. Głuszyca, tel. 074/845-66-34, 
0602/29-1948
PRZYCZEPA WYWROTKA rolnicza, 1-osiowa, na kołach 
o wym. 825 x 20. - 1.000 zł. Jedlina-Zdrój, tel. 
074/845-53-95 , '
PRZYCZEPA WYWROTKA 3-osiowa, ład. 161, wywrót na 
boki, wym. 670 x 240 x 115 cm, plandeka, nowe burty i 
opony, do przewozu zboża, -15.000 zł. Kąty Wrocławskie, 
tel. 071/316-72-69
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011 ład. 8 1, stan dobry, -
3.000 zł. Kłopotów, tel. 076/840-8343

PRZYCZEPA WYWROTKA 4 t, • 2.000 zł. Legnica, tel. 
076/852-26-01
PRZYCZEPA WYWROTKA D43 stan dobry, -1.100 zł. 
Świdnica, tel. 074/850-67-38 
PRZYCZEPA WYWROTKA ład. 4.51, stan dobry, -1.700 
zł. Wrocław, tel. 071/357-75-90 
PRZYCZEPA WYWROTKA SANOK, 1967 r. W42Jad. 3.5 
t, - 1.600 zł. Malerzowice, tel. 077/460-93-00 
PRZYCZEPA WYWROTKA KAESSBOHRER DKD17,1978 
r., 3-osiowa, ład. 16300 kg, stan b. dobry, kiprowana pneu
matycznie, ważny przegląd, • 8.500 zł. Żarka, gm. Pieńsk, 
tel. 075/778-22-25, 060^87-05-86 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011, 1979 r., - 5.200 zł. 
Nowa Wieś, tel. 0606/50-99-68 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011.1979 r. wywrót na 2 
strony, opony 1200. ład. 8 1, - 5.200 zł. Iwona Sochacka, 
55-080 Pełcznica 16, gm. Kąty Wr.
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011, 1980 r. stan b. do
bry, przystosowana do zboża, • 5.000 zł. Kąty Wrocław
skie, tel. 071/316-76-13, 0601/75-37-78 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011,1980 r. ład. 1 H  po
dwójne burty, podwójne koła - 5.500 zł oraz piasty do kół, 
3 szt. - 250 zł/szt, • 5.500 zł. Tworzyjanów, tel, 
074/850-44-89
PRZYCZEPA WYWROTKA, 1984 r. prod. zachodniej, 
3-osiowa, wywrotka 3-stronna hydrauliczna, opony bezdęt
kowe, po remoncie, stan dobry, -16.500 zł. Lewin Brzeski, 
tel. 077/412-71-98 po godz. 20 
PRZYCZEPA WYWROTKA AUTOSAN, 1986 r. zarejestro
wana, aktualny przegląd, z nadstawkami, ład. 4 1, stan ide
alny - 4.500 zł. Leszno, tel. 065/534-20-88 
PRZYCZEPA WYWROTKA BRANDYS, 1991 r. w ciągłej 
eksploatacji,, stan b. dobry, - 8.000 zł + VAT. Wałbrzych, 
tel. 074/84646-50
PRZYCZEPA WYWROTKA, 2000 r. 2-osiowa. aluminiowa, 
hamulec najazdowy, rej. do maja 2002 r, • 5.300 zł. Nowa 
Sól, tel. 0607/51-15-77
O  PRZYCZEPY KEMPINGOWE WILK STERN, DE 

LUXE, 1987 r. 4-, 5-osobowa, 2 sypialnie, kuch
nia, lodówka, 12/220 V, umywalka, ogrzewanie 
gazowe, wentylatory, rolety na oknach, bardzo 
czysta, atrakcyjne wnętrze, waga 920 kg, dłu
gość 530 cm, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/353-0041 po godz. 17 01030731

PRZYCZEPY ROLNICZE 8-tonowa wywrotka • 7.600 zł, 
3.5-tonowa, do remontu • 480 zł. Góra śl., teł. 
065/544-75-93
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ, 1997/99r. aluminiowa, wym. 420 
x 220 x 210 cm lub 520 x 220 x 200 cm, 620 x 220 x 210 
cm, zadbana, bez przeróbek • na inną. Oleśnica, tel. 
0601/78-01-84

ZAMIANA
ALFA ROMEO 33,1985 r., 140 tys. km, 1400 ccm, boxer, 
czamy, alum. felgi, el. otw. szyby, reg. kierownica, stan bła- 
charki b. dobry • 3.100 zł, zamienię na Poloneza lub inny, 
tańszy. Wrocław, tel. 0607/5247-97 
AUD1100,1983 r., 2300 ccm, wtrysk, biały, wspomaganie 
kier., radioodtwarzacz, model .cygaro’ , - 5.000 zl, zamie
nię na inny. Dobroszyce, tel. 071/315-01-33,0607/32-36-54 
AUDI 80,1978 r., 1300 ccm zarejestrowany, ważny prze
gląd, uszkodzone sprzęgło, zamienię na przyczepę baga
żową. Młyńsko, gm. Gryfów Śl., tel. 0601/57-2241 
AUDI 80 GLS, 1980 r., 1600 ccm, zielony, 105 KM, alum. 
felgi, hak, szyberdach, 5-biegowy, ciemne szyby, ekono- 
mizer, atrakc. wygląd, stan dobry, • 3.200 z ł , zamienię na 
większy, diesel lub benzyna. Brzeg. tel. 077/412-17-97, 
0503/71-38-38
AUDI 80,1980 r., 252 tys. km, 1600 ccm, benzyna, beżo
wy, inst. gazowa, szyberdach, wspomaganie, opony zimo
we, welurowa tapicerka, automatic, hak, nie wymaga na
praw, zamienię na inny samochód, z dopłatą, do 13.000 zł 
lub sprzedam. Jelenia Góra, tel. 0600/28-93-96 
AUDI 80,1986 r<, 1600 ccm, benzyna, kolor platynowy me
talic, stan b. dobry, ekonomiczny, po remoncie silnika, we
lurowa tapicerka, kpi. dokumentacja - 6.800 zł, zamienię 
na tańszy (Fiat 126p, Polonez Caro). Leszno, tel. 
065/520-2048, 0502/61-39-54 
AUDI A4, 1995 r., turbo D - zamienię na Audi A4 kombi, 
także turbo D. Kobierzyce, tel. 071/311-13-22, 
0609/59-01-17
BMW 316,1991 r., 151 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
centr. zamek, wspomaganie, ABS, poduszka pow., alum. 
felgi, szyberdach, roleta, sprowadzony w całości, kpi. do
kumentacja, zamienię na inny. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-11-78
BMW 318, 1988/94 r., 160 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, 4-drzwiowy, alum. felgi, stan dobry • 11.500 zł, 
zamienię na Forda Scorpio, Opla Omegę, diesla, w tej ce
nie. Wałbrzych, tel. 074/847-37-59 po godz.15, 
0607/45-21-91 do godz.15
BMW 320,1990/96 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, alum. felgi, szyberdach, po wymianie wielu czę
ści, eł. reg. lusterka, zamienię na samochód 4-drzwiowy, o 
dużej poj. silnika. Brzeg, tel. 077/411-96-32,0600/61-78-86 
BMW 324 D, 1988 r., 220 tys. km, 2400 ccm, bordowy, 
sportowe zawieszenie i kierownica, spoilery, atrakc. wygląd, 
sprowadzony w całości, • 11.800 zł, zamienię na inny, ben
zyna lub diesel, po wypadku. Legnica, tel. 0606/76-6148 
BMW 324 KOMBI. 1989 r., 153 tys. km, 2400 ccm. turbo 
D, srebmy, pełne wyposażenie elektr., alum. felgi, central
ny zamek + pilot, hak, • 16.000 z ł , zamienię na mniejszy 
diesel albo mały dostawczy. Bielawa, tel. 074/83348-36, 
0601/55-22-52
BMW 520 i, 1994 r., 180 tys: km, 2000 ccm, 24V, perłowo- 
czamy metalic, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., auto
matic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, drewno, ter
mometr zewnętrzny, 2 kpi. kół, aluminiowe felgi, atrakcyj
ny wygląd, RM z RDS, sprowadzony w całości - 35.000 zł, 
zamienię na VW Golfa, w tej cenie. Jelenia Góra, tel. 
0608/86*09-77
BMW 524^0,1987 r., 115 tys. km, 2400 ccm, diesel, złoty 
metalic, sprowadzony w całości, udokumentowane pocho
dzenie, 5-biegowy, wspomaganie, centralny zamek, alum. 
felgi, szyberdach - zamienię na dostawczy, busa, Merce
desa 208,210 lub kombi. Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
BMW 635 CS1 ,1980 r., 3500 ccm, benzyna, zielony me
talic, inst. gazowa, I właściciel, kpi. dokumentacja, pełne 
wyposażenie pprócz klimatyzacji, stan b. dobry, zamienię 
na dostawczy, osobowy, koparkę, wózek widłowy. Dzierżo
niów, tel. 074/831-30-29, 0604/50-67-17 
BMW 728 i, 1985/95 r., 159 tys. km, 2800 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, 
szyberdach, 4 zagłówki, garażowany, stan idealny -10.500 
zł, zamienię na mniejszy. Świebodzice, tel. 074/858-84-97 
CHRYSLER GRAND, 1992 r., 300 tys. km, 3300 ccm. ben
zyna, niebieski metalic, ciężarowo-uniwersalny, automatic, 
7-osobowy, cena • 25.000 zł, zamienię na Forda Escorta 
kombi, diesla albo na VW Passata kombi, diesla. Wrocław, 
tel. 0607/06-95-34
CHRYSLER TOWN & COUNTRY, 1997 r., 45 tys. km, 3800 
ccm, zielony metalic, klimatyzacja, ABS, skórzana tapicer
ka, tempomat, 7-osobowy, I właściciel, relingi dachowe, 2 
pod. powietrzne, wszystkie el. dodatki, automatic • zamienię 
na mniejszy. Lubin, tel. 076/749-74-38,0608/16-82-87
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CITROEN BX GT, 1985 r., 1900 ccm instalacja gazowa, 
oszczędny, el. otw. szybce!. otw. szyberdach, centralnyza- 
mek zamienię na inny, z mniejszą pojemnością, najchętniej 
Renault 5 lub Fiat 126p. Wrocław, tel. 0603/79-79-28 
CITROEN BX, 1989 r., 1400 ccm, czerwony, nowe pokrow
ce i klocki hamulcowe, odcięcie zapłonu, alarm, centralny 
zamek, el. otw. szyby, RM + głośniki? atrakc. wygląd, stan b. 
dobry - 7.000 zł, zamienię na BMW 318,320, od 86 r., Toyo
tę Celicę lub inny, sportowy, w tej cenie. Wrocław, tel. 
071/321-54-92, 0503/91-26-89 
CITROEN ZX, 1996 r., 65 tys. km, 1400 ccm, srebrny,
3-drzwiowy, wspomaganie kier, RO, • 15.000 z ł , 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 kierowni
ca, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, lusterka i zderza
ki 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 LANOS SEDAN, 1999 r., 30 tys. km, 1500 ccm, 
DOHC, srebrny metalic, • 25.900 z ł , zamienię na dostaw
czy, terenowy, może być PICK-UP, bus. Lubin, tel. 
0607/26-34-44
DAEWOO LANOS, 2000 r., 12 tys. km, 1400 ccm, platyno
wy metalic, centr. zamek, kupiony w salonie w Polsce, I wła
ściciel, - 25.000 z ł , zamiana na tańszy osobowy. Jarocin, 
tel. 062/747-33-83
DAEWOO NEXIA GTX, 1996 r„ 100 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
czerwony metalic, I właściciel, kupiony w salonie, alarm, blo
kada skrzyni biegów, wspomaganie, poduszka pow., el. otw. 
szyby x4, ABS, klimatyzacja, halogeny, spoiler tylny, -17.000 
z ł , zamienię na inny, z większą poj. bagażnika, z klimatyz.. 
Wrocław, tel. 071/344-63-70 po godz. 21 
DAEWOO NUBIRA, 1998 r., 50 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
biały, instalacja gazowa, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alarm, centralny zamek, wspomaganie kier., zamie
nię na Fiata 126p, Cinquecento. Kępno, tel. 062/781-29-25 
wieczorem
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ Zielona Góra, ul. Goź
dzikowa, stan surowy otwarty, uzbrojona działka (2x481 m2), 
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, całość 
lub połowę zamienię na małe mieszkanie w Zielonej Górze, 
lub Wrocławiu zdjęcia w internecie nr A00485, www auto- 
giełda.com pl.. Wrocław, tel. 071/345-65-86 
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 126p, 1983 r., 650 ccm, żółty, po remoncie silnika, spor
towe zawieszenie, alum. felgi BBS szprychowe (2 szt), li
stwy na nadkolach i drzwiach, ciemne szyby, zapłon w sta
cyjce, po przeglądzie, .pełna" tylna klapa, + części (felgi 
alum., licznik nowego typu), zamienię na BMW 316 z 
1979/80 r. Wrocław, tel. 0600/31-69-96 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, żółty, po remoncie silnika, sze
rokie zderzaki, ciemne szyby, sportowa kierownica i zawie
szenie, alum. felgi, listwy boczne, zamienię na BMW 316 
.rekin’ , z 1979/80 r. Wrocław, tel. 0600/31-69-96 
FIAT 126p, 1985 r., 75 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 
nowy układ hamulcowy, rozbity przód, nowe amortyzatory, 
po remoncie kapitalnym silnika, • zamienię na Renault 5, z 
silnikiem w stanie dobrym, z blacharkądo remontu. Wro
cław, tel. 071/333-82-02 po godz. 21 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, żółty, po remoncie blachar
ki, po lakierowaniu, nowe opony i akumulator, lotnicze fote
le, obrotomierz, stan dobry • 2.100 zł, zamienię na Renault 
5, do 1000 zł lub sprzedam. Międzylesie, tel. 0603/33-94-97 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, ciemnoniebieski, lotnicze 
fotele, alternator, 50% nowych części, stan dobry, zamienię 
Peugeota 205, może być po wypadku lub do remontu (nie 
diesel). Sobótka, tel. 0603/56-90-40 
FIAT 126p, 1992 r., czeiwony, stan b. dobry - 4.000 zł, za
mienię na diesla. Świdnica, tel. 074/640-45-68 
FIAT 126p elx TOWN, 2000 r., 19 tys. km, 650 ccm, grana
towy, bez wypadku, garażowany, stan b. dobry, katalizator, 
pełna dokumentacja, karta pojazdu, zamienię na inny, z do
płatą 5.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT BRAVA, 1999 r., 73 tys. km, 1900 ccm, TD, jasnomor- 
skozielony, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, el. otw. 
szyberdach, wspomaganie, radioodtwarzacz oryginalny, 
centr. zamek, - 29.000 z ł , zamiana na tańszy. Kalisz, tel. 
062/760-19-13, 0602/48-2749 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, • 10.500 zł zamienię na inny. Trzebnica, tel. 
0602/83-88-33
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997/98 r., 58 tys. km, 704 
ccm, czamy, -12 200 zł, zamienię na Fiata Punto, od 1999 
roku, od I właściciela, za dopłatą. Leszno, tel. 0603/67-31-30 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 35 tys. km, 700 ccm, biały, 
garażowany, atrakc. wygląd, stan b. dobry - 12.000 zł, za
mienię na kombi lub pick-up. Namysłów, teł. 077/410-12-83 
FIAT CROMA, 1995 r., 2000 ccm, 16V + gaz kupiony w kra
ju, pełna opcja, klimatronic, ABS, pod. powietrzna, alum. fel
gi 15* + dopłata ok. 10.000 zł, zamienię na Lancię Dedrę, 
Alfo 146, Fiata Bravę, Marea, tylko 1,9 TD, klimatyzacja, rocz
nik 1997/98, e-maii:zzielinski@marełli.com.pl. ., tel. 
0607/2649-85
FIAT DUCATO, 1992 r., 154 tys. km, 1900 ccm, diesel, bia
ły, kombi, stan b. dobry -17.500 zł, zamienię na busa 9- lub
8-osobowego, z większym silnikiem, w podobnej cenie. Ja
sień, tel. 068/371-07-74
FIAT PALIO WEEKEND, 1998/99 r., 23 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, niebieski, stan idealny,, z salonu, serwisowany, re
lingi dachowe, RO z panelem, alarm, oznakowany, dzielone 
siedzenia, garażowany - 24.000 zł, zamienię na Peugeota 
406 lub Skodę Octavię. Legnica, tel. 0502/15-76-33 
FIAT PUNTO, 1995/96 r., 86 tys. km. 1200 ccm, grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, stan b. dobry, -17.600 zł, zamienię ną 
inny. Trzebnica, tel. 0602/8645-97 
FIAT TIPO, 1992 r., 102 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, kpi. dokumentacja sprowadzenia, ka
talizator, wspomaganie, el. otw. śzyby, el. otw. szyberdach, 
centralny zamek + pilot, dzielona kanapa, RM, garażowany, 
zadbany, stan techniczny idealny, - 11.800 zł, zamienię na 
inny. Wrocław, tel. .071/324-10-18, 0603/77-9048 
FIAT UNO, 1984/89 r.,. I i 00 ccm, FIRE, czerwień meksy
kańska, silnik i skrzynia biegów z 1989 r., dzielona tylna ka
napa, 3-drzwiowy, 5-biegowy, tylne szyby uchylane i przy
ciemniane, ekonomiczny, 75 KM, stan idealny, atrakcyjny 
wygląd - 5.500 zł, zamieniana Poloneza Caro, od 1993 r., z 
instalacją gazową, stan dobry. Legnica, tel. 0605/0544-21 
FIAT UNO, 1990 r., 148 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czarny, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 9.000 z ł , zamienię na 
inny, chętnie na kombi. Wrocław, tel. 0607/76-64-79 
FIAT UNO, 1992 r., 100 tys. km, 903 ccm, FIRE, bordowy,
2-drzwiowy, alarm, centralny zamek, immobilizer, stan b. do
bry - 8.600 zł, zamienię na inny. Wałbrzych, tel. 
074/841-90-86
FORD COURIER, 1993/95 r., 1800 cćm, diesel, biały, oszklo
ny, ład. 560 kg + 5 osób - 9.500 zł, zamienię na osobowy, 
diesel lub benzyna, z instalacją gazową, poj. do 1600 ccm. 
Jelenia Góra. tel. 0609/52-14-26 
FORD ESCORT, 1988 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bia
ły, katalizator, 135 KM, ekonomizer, oznakowany, ciemne szy
by, szyberdach, welurowa tapicerka, zadbane wnętrze, 
atrakc. wygląd, stan b. dobry. • 8.100 z ł , zamienię na inny, 
np. Fiat 126p, albo inny do remontu. Bielawa, tel. 
074/645-36-87, 0603/81-53-63

FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, 
hak, RO, centralny zarńeft' + pilot, alarm + pHot, stan dobry, -
12.000 zł lub zamienię na Hondę Prelude, inne propozycje. 
Polkowice, tel. 076/749-33-12
FORD ESCORT, 1994 r., 1300 ccm, benzyna, szary metalic, 
kupiony w salonie, nowe opony, szyberdach, centralny za
mek, RM, zadbany, oznakowany, 5-biegowy, 5-drzwiowy, 
stan b. dobry -15.000 zł, zamienię na VW Passata kombi, 
po 1990 r., turbo D. Dzierżoniów, tel. 0603/04-98-36 
FORD ESCORT, 1995 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V, grana
towy, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyber
dach, RO, 2 pod. powietrzne, ABS, drewno, model 96, stan 
b. dobry, - 20.000 zł zamienię na dostawczy. Nowe Borysze- 
wo, gm. Radzanowo, tel. 0501/53-19-12 
FORD FIESTA, 1989 r., 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, nowy model, 3-drzwiowy, RO, odłącznik zapłonu + 
alarm, b. oszczędny, zadbane wnętrze, nie wymaga napraw, 
stan idealny, - 7.700 z ł , zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
0602/7140-79
FORD FIESTA, 1998 r., 60 tys. km, 1800 ccm, diesel, bor
dowy metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szy
by, 5-drzwiowy, alum. felgi, atrakc. wygląd, - 22.500 z ł , za
mienię na tańszy, Ford, Peugeot, Citroen, Renault, może 
być uszkodzony, Bolesławiec, tel. 075/734-73-10, 
0606/45-54-68
FORD KA, 1996 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, bo
gata wersja, klimatyzacja, CD, el. otwtóiang sżyby • 20.000 
zł, zamienię ńa większy, w tej cenie. Sieradz, tel. 
043/829-76-95, 0608/18-83-67 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 89 tys. km, 2000 ccm, 
Zetec, morska zieleń, cena 22.500 zł, zamienię na działkę w 
okol. Wrocławia, do 15 km, uzbrojoną lub nie, ewent. na 
gospodarstwo rolne. Wrocław, tel. 327-7041 po godz.20, 
0602/63-58-70
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 78 tys. km, 2000 ccm, 
ZETEC, 16V, granatowy metalic, antypoślizgowy system TC, 
centralny zamek, wspomaganie, ABS, reg. kierownica, el. 
reg. reflektory, hak, relingi dachowe, klimatyzacja, 4 el. otw. 
szyby, cena • 34.500 zł, zamienię na samochod do 18.000 
zł + dopłata. Wrocław, tel. 071/373-67-71, 0604/24-6841 
FORD SCORPIO, 1993 r., 141 tys. km, 2932 ccm, granato
wy, pełne wyposażenie, automatic - 19.000 zł, zamienię na 
ciągnik siodłowy • do 30.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-60-81, 0603/78-80-03 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, biały, ospoile
rowany, obniżony, zderzaki w kolorze nadwozia, alum. felgi, 
szyberdach, tylna lotka, sportowy wygląd, RO Sony z RDS, 
- 5.500 zł lub zamienię na inny. Świdnica, tel. 0608/18-68-20 
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 150 tys. km, 2300 ccm, die
sel, niebieski metalic, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby; 
hak, 5-biegowy, nowy akumulator i ukł. wydech., zamienię 
na busa. Molestowice, tel. 0603/51-27-35 
FORD SIERRA, 1990/93 r., 2000 ccm. 16V, RS, biały, stan 
b. dobry, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
alarm, wspomaganie, - 8.500 z ł , zamienię na busa albo na 
dostawczy. Wrocław, tel. 071/354-36-09 po godz. 19, 
0503/69-09-04
FORD SIERRA SEDAN, 1995 r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 4.500 zł • zamienię na inny. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-34-38
FORD TAUNUS, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny me
talic, 2-drzwiowy, inst. gazowa, zamienię na inny. Namysłów, 
tel. 077/410-12-83
FORD TAUNUS, 1982 r.. 1600 ccm, benzyna, beżowy, po 
remoncie, stan b. dobry, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja 
+ części z rozbiórki - 4.500 zł, zamienię na Fiata 125p, 126p 
lub Poloneza. Kudowa Zdrój, tel. 0607/53-68-71 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, maks. 
długi, raz podwyższony, wspomaganie, Obiegowy, atrakc. 
wygląd, - 13.000 z ł , zamienię na VW Passata kombi, teł. 
0600/62-72-52
FORD TRANSIT, 1993 r., 200 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
biały, zadbany, 2 razy podwyższony, przedłużony, nie eks
ploatowany w kraju, zarejestrowany, - 25.000 z ł , zamienię 
na osobowy, Merceides 124, do 15.000 zł, inny. Zgorzelec, 
tel. 075/7754442
FORD TRANSIT, 1994 r., 130 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
pomarańczowy, wspomaganie, Mul-T-Lock, alarm, central
ny zamek + pilot, hak, 9-osobowy, stan b. dobry, - 25.500 zł 
, zamiana na podobny, uszkodzony. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 062/736-83-75, 0607/04-65-74 
HONDAACCORD, 1991 r., 2000 ccm, 16V, czamy, sedan,
4-drzwiowy, nowy model, 150 KM, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, aluminiowe felgi, sportowy wydech, 2 alarmy + pilot, 
inne dodatki • 13.900 zł, zamienię na inny samochód, może 
być do poprawek, chętnie na Pontiaca Trans Sport. Opole, 
tel. 0607/4448-16
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. 065/520-2048,0502/61-39-54 
JEEP CHEROKEE LIMITED 4WD, 1990 r., 160 tys. km, 4000 
ccm, benzyna, zielony metalic, dół samochodu i zderzaki w 
kolorze popielatym, ABS, klimatyzacja, skóra, alum. felgi, 
nowe opony, wszystkie el. dodatki, rura przednia, stopnie 
progowe, duży bagażnik, kupiony w salonie, bez wypadku, •
27.000 z ł, zamienię na inny cały lub uszkodzony, meblowóz 
do 3.51.., tel. 0607/04-21-23
JEEP GRAND CHEROKEE, 1997 r., kolor wiśniowy, oruro
wany, - 65.000 zł zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
071/343-2249
LADA 2105, 1983 r.,-8 tys. km, 1300 ccm, zielono-szary, 
nowy silnik, inst. gazowa, dużo części nowych - 3.000 zł, 
zamienię na VW Transportera, oszklony, z dopłatą. Gryfów 
Śl., tel. 075/781-29-05 po godz. 15 
LANCIA PRISMA, 1986 r.r 2000 ccm, turbo D, srebrny me
talic, el. otwierane szyby, centfalny zamek, 5-bieg*owy,
5-drzwiowy, zamienię na inny. Jelenia Góra, tel. 
075/753-38-03
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. 076/844-9241 
MAZDA 626,1992 r. - 21.000 zł, zamienię na busa, w cenie 
do 10.000 zł. Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
MAZDA 626,1995 r., 72 tys. km, 1800 ccm, 16V, szary me
talic, 4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 
szyberadch, reg. kierownica - 27.000 zł/zamienię na VW T4 
lub Forda Transita. Wałbrzych, tel. 074/841-67-75 
MAZDA E2200,1987 r., 50 tys. km, 2194 ccm, diesel, nie
bieski, maksymalnie długi, po remoncie kapitalnym silnika, •
12.500 z ł, zamienię na Mazdę 626,1990/92 r. lub inny, die
sel,bus. Kępno, tel. 0604/69-35-73 
MERCEDES 1114,1977 r, 460 tys. km, 6000 ccm, diesel, 
granatowy, alum. kontener, na 18 europalet, ład. 7000 kg -
39.000 zł, zamienię na busa z kontenerem. Kalisz, tel. 
062/762-35*93
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 silni- 
kie TD, 1988/90r. Chojnów, tel. 076/819-10-04. 
0604/19-61-54
MERCEDES 200 123 D, 1978 r., szary, nowe klocki, białe 
kierunkowskazy, nowe opony, nowe końcówki drążków, za
dbane wnętrze, kompletny, stan dobry - 4.800 zł, zamienię 
na Audi 80, coupe, w tej cenie. Polkowice, tel. 076/749-36-03, 
076/749-76-04
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel, poma
rańczowy, po remoncie silnika, ukł. kierowniczego, dużo no
wych części, stan dobiy - cena 4.000 zł, zamienię na droż
szy do 12.000 zł. Oława, tel. 0603/9742-08

MERCEDES 200 123 D, 1 9 8 0 .^ 0  tys. km, 2000 ccm, 
koralowy, hak, szyberdach, centralny zamek, wspomaganie 
kier., zapłon w stacyjce, nowy ukł. wydechowy, roczriy aku
mulator (gwarancja), zadbany, garażowany, stan b. dobry -
7.600 zł, zamienię na Mazdę 626,1987 r., stan b. dobry. 
Brzeg, tel. 077/416-65-7-7
MERCEDES 207, 1981 r., 290 tys. km, 2400 ccm, dieąel, 
biały, podwyższony, przedłużony, przegroda celna, rozruch 
w stacyjce, wzmocnione resory, welur, ład. 1.21,3 lub 5 osób
• 13.500 zł, zamienię na auto osobowe. Wrocław, tel. 
0608/23-52-88
MERCEDES 250 124 D, 1986/87 r., 235 tys. km, 2500 ccm, 
czamy metalic, stan b. dobry, sprowadzony w całości, pełna 
dokumentacja, 5-biegowy, wspomaganie kier., centralny za
mek, el. szyberdach, zamienię na osobowy, kombi, diesel, 
po roku 1990 lub na busa z dopłatą. Wrocław, tel. 
0603/85-23-25
MERCEDES 290 210 OKULARNIK, 1996 r., 150 tys. km, 
2900 ccm, TD, ciemnogranatowy, klimatyzacja, ABS, centr. 
zamek, elektryka i inne, - 68.000 z ł , zamiana na tańszy. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-23-01, 0608/84-11-63 
MERCEDES 608,1974 r., 3800 ccm, diesel, pomarańczo
wy, po remoncie, bliźniacze koła, oplandekowany, stan b. 
dobry - 8.500 zł, zamienię na osobowy, możl. dopłaty. Trzeb
nica, tel. 071/387-1243, 0604/34-37-66 
MERCEDES 809,1981 r., 3800 ccm, diesel, niebieski, skrzy
niowy, oplandekowany, 11 europalet, na poduszkach, po re
moncie, nowe opony, nadwozie typu BDF, zamienię na do
stawczy, osobowy, koparkę, wózek widłowy. Dzierżoniów, tel. 
0604/50-67-17
MERCEDES MB 100,1993 r., 40 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
brązowy, silnik z 1995 roku, przedłużany, 5-osobowy, radio- 
dotwarzacz, -19.900 z ł, zamiana na osobowy dó 10.000 zł. 
Syców; tel. 062/7854 0 44, 0602/11-65-90 
MERCEDES MB 100,1994 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, 
szyberdach, hak, sprowadzony w całości • zamienię na Jelcz 
lub Kamaz asenizacyjny, inne. Wrocław, tel. 071/391-00-66 
MERCEDES SPRINTER 312 MAXI, 1996 r., 160 tys. km, 
'2900 ccm, turbo D, biały, wysoki, średnia długość, ABS, ABD, 
EDC, wspomaganie kier., alarm - 45.000 zł, zamienię na VA 
T4, inny. Opole, tel. 0604/84-7940 
MITSUBISHI L300 BUS, 1986 r., 200 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, biały, 3-osobowy + 1 1, 5-drzwiowy, alarm, stan 
dobry, zamienię na Poloneza Caro 1994-95 r. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/591-14-20, 0604/154943 
MITSUBISHI L300,1993 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, oszklo
ny, 6 osób + 850 kg, I właściciel, stan b. dobry, zamienię na 
osobowy lub większego busa. Wolsztyn, tel. 0608/32-38-30 
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1990/91 r., 193 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, granatowy, instalacja gazowa, centralny za
mek, 4 el. otw. szyby, alum. felgi, el. reg. lusterka, welurowa 
tapicerka, tylna szyba ogrzewana, 7-osobowy, cena - 14.000 
zł, zamienię na Mercedesa 190 D, 124,126 po 1986 r. lub 
na inny o większej pojemności, diesel. Legnica, tel. 
0606/11-80-91
NYSA 522 T, 1987 r., 50 tys. km, 2120 ccm, granatowy, ka
bina 2-osobowa + skrzynia ład., stan dobry - 1.000 zł, za
mienię na osobowy, motor, przyczepę, opał, zwierzęta ho
dowlane. Śrem, gm. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/665-74-67 po godz. 18
OPEL ASCONA B, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony,
4-drzwiowy, 4-biegowy, alum. felgi, białe zegary, ospoilero
wany, RO, przegląd do 01.2002 r., stan dobry - 2.600 zł, 
zamienię na większy D. Dzierżoniów, tel. 0502/11-83-96 
OPEL ASTRA, 1992 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, fio
letowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, zderzaki w kolorze 
nadwozia, sprowadzony w całości, el. wysuwana antena, 
nowe opony, nowy pasek rozrządu, kpi. dokumentacja, -
12.500 z ł, zamienię na Forda Transita, Mercedesa 207, do 
remontu. Leszno, tel. 0603/05-84-80 
OPEL ASTRA CL, 1993/94 r., 151 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, sprowadzony w całości, udokumen
towane pochodzenie, 5-biegowy, szyberdach • zamienię, z 
dopłatą na busa dostawczego VW T4, Mercedesa 208 D, 
310 D lub na osobowy. Wrocław, tel. 0607/81-54-10 
OPEL COMBO, 1989 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 
hak, halogeny w zderzaku, 5-osobowy + 600 kg, radio Blau
punkt, podłokietnik, dodatkowe światło .stop', zestaw gło
śno mówiący, stan b. dobry, cena -11.500 zł, lub zamienię 
na Audi 100 z 86/89 r, Forda Scorpio z 88/92 r, z instalacją 
gazową lub inny. Lubin, tel. 0607/19-50-38 
OPEL COMBO, 1995 r., 82 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały,
• 17.000 zł, zamienię na inny, 5-osobowy, diesel lub turbo D. 
Rozdrażew, gm. Grębów, teł. 062/722-11-23,0607/72-13-07 
OPEL CORSA, 1995 r., 42 tys. km, 14Ó0 ccm, srebrny me
talic, stan b. dobry, I właściciel, • 18.600 zł, zamienię na inny. 
Trzebnica, tel. 0602/83-88-33
OPEL FRONTERA, 1992 r., 150 tys. km, benzyna, ciemno
niebieski, 5-drzwiowy, orurowany, alum. felgi, hak hol., szy
berdach - 25.900 zł, zamienię na Audi 100 Avant, Mercede
sa 124, może być uszkodzony, do malowania. Stronie Śl., 
tel. 074/814-22-85
OPEL FRONTERA, 1994 r., 140 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, zielony, długi, bez wypadku, orurowany, szyberdach, cen
tralny zamek, el. reg. lusterka, alum. felgi, - 38.000 z ł , za- 
mienę na inny, osobowy. Wrocław, tel. 0501/3148-13 
OPEL KADETT KOMBI, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, czar
ny, 5-drzwiowy, do remontu - 11.500 zł, zamienię na inny, 
techn. sprawny, z dopłatą. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78, 
0606/78-56-39
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, brązowy, za
mienię na ciągnik ogrodniczy z silnikiem diesla, w cenie do
2.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-73-12 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 120 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, niebieski, .łezka", zadbany, 5-drzwiowy - 6.000 zł, 
zamienię na samochód prod. japońskiej, diesel, może być 
uszkodzony. Wrocław, tel. 071/355-12-94 po godz. 15 
OPEL KADETT GSI; 1987 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, stan 
techn. dobry, kubełkowe fotele, spoilery, deska digital, RO, 
hak, nowe opony, welurowa tapicerka (czysta) - 8.000 zł, 
zamienię na. busa, możl. dopłata. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-3437/ 0600/19-88-10 
OPEL KADETT SEDAN, t990 r., 130 tys: km, 1400 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, zadbany, lusterka w kolorze nad
wozia, dużo nowych części, stan b. dobry, • 9.300 z ł, zamie
nię na Mercedesa 124. Ząbkowice-Śląskie, tel. 
074/815-56-27,0608/45-1046 .
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 108 tyś. km, 1600 ccm; 
wtrysk, biały, wersja Edytion, szyberdach el., el. otw. szyby, 
wspomaganie, centralny zamek, alum. felgi Borbet, sporto
wa kierownica, rok w kraju, kpi. dokumentacja - 14.000 zł, 
zamienię na droższy, z dopłatą 5.000 zł. Karpacz, tel. 
0605/22-02-22
OPEL KADETT, 1991 r., t44 tys. km, 1400 ccnv wtrysk, bia
ły, relingi, roleta, welurowa tapicerka, radio, nowe amorty
zatory - 9.700 zł, zamienię na uszkodzony, VW, Opel, TD, 
TDi, 1993-1998 r. Leszno, tel. 0603/37-35-55 
OPEL MANTA, 1983 r., 2000 ccm, wtrysk techn. sprawny, 
bez rdzy - 4.500 zł, zamienię na Poloneza Trucka lub Fiat 
126p. Jaszkowa Górna, teł. 074/868-79-01 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, złoty metalic, 
inst. gazowa, alarm + pilot, oznakowany, centralny zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, nowe klocki, 
sprzęgło i docisk, przegląd do 04.2002 r., welurowa tapicer
ka, lotka tylna, dodatkowe światło .stop", stan b. dobry, za
mienię na inny albo na busa. Sobótka, tel. 0606/20-57-10 
OPEL OMEGA SEDAN, 1990 r., 144 tys. km, 2300 ccm, die
sel, kość słoniowa, oznakowany, alarm, centralny zamek, 
wspomaganie kierownicy, el. reg. reflektory, reg. fotel kie

rowcy • 11.400 zł, zamienię na samochód z inst. gazową lub 
diesla, w tej cenie. Wałbrzych, tel. 074/843-38-11 
OPEL OMEGA, 1991/97 r., 230 tys. km, 3000 ccm, benzy
na, 24V, czamy metalic, skóra, klimatyzacja, el. otw. szyby i 
szyberdach, podgrzewane fotele, alum. felgi, - 15.000 z ł , 
zamienię na inny. Wrocław, tel. 0601/22-84-22, 
0606/9743-77
OPEL REKORD, 1985 r., 150 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, stan dobry, - 4.000 z ł, zamienię na VW Golfa I (diesla) • 
albo na Fiata Ritmo. Jaczkowice, woj. wrocławskie, tel. 
0607/52-62-91
OPEL REKORD, 1986 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-biegowy, welurowa tapicerka, aluminio
we felgi, zamienię na VW Transportera, oszklony, z dopłatą 
do 2.000 zł. Gryfów Śl., tel. 075/781-29-05 po godz. 15 
OPEL SINTRA ECOTEC, 1997 r., 83 tys. km. 2200 ccm. 
16V, ciemnozielony metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki 
powietrzne, 7-osobowy, alum. felgi, pełne wyp. elektr., stan 
b. dobry, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 42.000 zł 
, zamiana na tańszy. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/733-31-94, 0601/56-55-59 
OPEL VECTRA, 1991 r., 2000 ccmJ6V, DOHC, perłowo
czamy, moc silnika 150 KM, fabrycznie obniżony, alum. fel
gi, centralny zamek, el. reg. i podgrzewane lusterka, szybe
radch, wspomaganie kierownicy, ABS, welurowa tapicerka, 
kph opon zimowych, - 14.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 074/666-10-65, 0600/87-13-34 
OPEL VECTRA, 1992 r., 142 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, centr. zamek, szyberdach, RO, 6 głośni
ków, dzielona tylna kanapa, podłokietnik, kubełkowe fotele, 
alum. felgi, nowe opony, serwisowany, garażowany, I wła
ściciel, w kraju od 2 lat, - 14.600 z ł , zamienię na VW Polo, 
Golfa, dopłata. Milicz, tel. 071/384-25-93 
PEUGEOT 405 SRI, 1989/98 r., 118 tys. km, 1900 ccm, ben
zyna, biały, wspomaganie, alarm, centralny zamek, reg. kie
rownica, reg. wys. pasów, nowe opony i akumulator • 10.000 
zł, zamienię na Poloneza - w cenie około 4.000 zł + dopłata 
gotówką. Wrocław, tel. 0501/60-85-06 
PEUGEOT 405 SRi SKŁADAK, 1994 r., 1900 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, udokumentowane pochodzenie, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, el. otwierany szyberdach, pod
grzewane fotele, regulowana kierownica, wspomaganie kier., 
stan dobry - 8.900 zł, zamienię na Forda Transita (9-osobo
wy) albo mały osobowy. Wrocław, tel. 071/373-74-92, 
0602/73-86-22
PEUGEOT 406,1996/97 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDi, atra
mentowy metalic, ABS, poduszka pow., drewno, RO, gara
żowany, I właściciel - cena 34.500 zł, zamienię na tańszy 

' lub uszkodzony. Rawicz, tel. 0607/0945-21 
PEUGEOT PARTNER, 1997 r., 107 tys. km, 1900 ccm. die
sel, szary metalic, 5 miejsc, rozkładane tylne fotele, wersja 
osobowa, kpi. opon zimowych - 26.900 zł, zamienię na die
sel, osobowy, z klimatyzacją, z dopłatą. Dzierżoniów, tel. 
074/831-62-76
POLONEZ, 1987 r. karoseria z 92 r., alarm, halogeny, nowe 
fotele, dzielona kanapa, przegląd do 05. 2002 r., duży ba
gażnik - 3.000 zł, zamienię na busa, 79-85 r. Transit, Trans
porter, LT-28 + dopłata od 1.000 do 3.000 zł. Jelenia Góra, 
teł. 075/642-42-74
POLONEZ, 1988 r., 60 tys. km, 1500 ccm, biały, zadbane 
wnętrze, stan dobry - 1.600 zł, zamienię na motocykl MZ 
ETZ150 lub 250, do 1.000 zł. Nysa, tel. 0608/17-00-79 
POLONEZ SLE, 1990 r.. 39 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
niebieski, model przejściowy, zadbany, przegląd i OC do 2002 
r. - cena 2500 zł, zamienię na Fiata 126p, może być do na
praw mechanicznych lub blacharskich. Legnica, tel. 
076/854-53-95
POLONEZ, 1990 r., 140 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, 
inst. gazowa, RO, stan dobry • 3.500 zł, zamienię na Merce
desa 115,116,123. Opole, tel. 0608/22-93-38 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, biały, stan b. dobry - 
zamienię na samochód o mniejszej poj., z dopłatą do 5.000 
zł..Wałbrzych, tel. 074/847-32-28, 0601/56-37-97 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., benzyna inst. gazowa, za
mienię na busa do 20.000 zł. Wołów, teł. 071/389-38-26 po 
godz. 20
POLONEZ TRUCK, 1990 r., 1600 ccm, benzyna 2-osobo
wy, nadbudowa, w ciągłej eksploatacji - zamienię na samo
chód produkcji zachodniej - do 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/08-57-07
PONTIAC GRAND, 1991 r, .3100 ccm, biały, zamienię na 
busa 9-osobowego albo na BMW. Opole, tel. 0600/64-66-14 
RENAULT 18 GTD, 1981 r., 2064 ccm, srebrny metalic, kom
bi, po remoncie kapitalnym silnika, stan dobry nadwozia 
(oprócz progów zewn. i nadkoli przednich), po wymianie 4 
tulei od wahaczy dolnych, nowy rozrusznik i gumy na drążku 
kier., nowe przewody do zacisków, zamienię na mniejszy, 
bez dopłaty. Kożuchów, tel. 068/355-52-15 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 135 tys. km, 1700 ccm, 
benzyna, czamy, kpi. dokumentacja, el. reg. reflektory, el. 
otw. szyby, wspomaganie kier., reguł, fotel kierowcy, po prze
glądzie, -11.000 z ł, zamienię na VW Golfa I11.60,5-drzwio
wy, 1990/91 r. Kowary, tel. 075/718-32-96 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 1400 ccm, benzyna, bia
ły, stan b. dobry -11.000 zł, zamienię na inny, diesel lub z 
inst. gazową w cenie do 6.000 zł. Syców, tel. 062/785-44-85 
RENAULT 21,1986 r., 114 tys. km, 2100 ccm, diesel, złoty 
metalic, szyberdach, wspomaganie kier., hak - 6.800 zł lub 
zamienię na VW Passata, Opla Omegę, Astrę kombi, Mer
cedesa 124 lub inne propozycje, możl. dopłaty. Wrocław, tel. 
071/351-54-36, 0502/29-54-02 
RENAULT 25 BACCARA, 1990 r., 210 tys. km, 2900 ccm, 
V6, kolor wiśniowy metalic, skórzane dodatki, el. Otw. szyby, 
el. reg. lusterka, el. reg. fotele, tempomat, RM + pilot, ser
wo, mówiący komputer, ABS, alum. felgi 15", kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry, zadbany, -14.300 zł, zaminię na Merce
desa 124 E. Wrocław, tel. 0608/85-11-95 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 106 tys. km, 1800 ccm, gra
natowy, centralny zamek, el. otw. szyby, RO - zamienię na 
Renault Lagunę z 98 r., Peugeota 406, z klimatyzacją. Po
znań, tel.'061/852-72-66, 0601/7743-21 
RENAULT MASTER, 1993 r., 135 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, biały, wspomaganie kier., 3 osoby +1.5t, RM, stan ideal
ny, - 27.900 z ł , zamienię na osobowy diesel, chętnie VW 
Golf. Jelenia Góra, tel. 075/75548-54 
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, zamienię na mały osobowy, w cenie do 15.000 zł + do
płata. Lubin, tel. 076/844-3643 
RENAULTTRAFIC, 1985 r., 2200ccm, benzyna wysoki, dłu
gi, inst. gazowa, napęd tylny, hak -.zamienię na osobowy, 
może być uszkodzony. Krogulec, tel. 075/713-02-44 
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 1700 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa, techn. sprawny, atrakc. wygląd, mało eksploato
wany, zamienię na tańszy, np. Polonez Truck, Żuk lub sa
mochód osobowy. Legnica, tel. 0601/08-05-59 
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 240 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, wysoki, przegląd do 06.2002 r, • 11.000 z ł , zamienię 
na kombi -4o 6.000 zł. Wrocław, tel. 0502/05-1246 
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 
ROVER 416 Si SEDAN, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ciemnografitowy metalic, I właściciel w kraju, pełne wyposa
żenie elektryczne, pełna dokumentacja, drewno, chrom, ja
sna tapicerka, oryginalny przebieg, stan idealny, garażowa
ny, zadbany, atrakcyjny wygląd • 35.000 zł, zamienię na Fia
ta Marea Weekend, 1.9 TDi, bez dopłaty. Jelenia Góra, tel. 
075/641-54-14

ROVER 820 SI, 1989/97 r., 112 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
kolor stalowy metalic, składak, przegląd do 01.2001 r., 
wszystkie el. dodatki, hak, RM, alum. felgi, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, stan idealny, -14.000 zł lub zamienię na tańszy. Kęp
no, tel. 062/583-0243 po godz. 16 
SEAT IBIZA, 1991 r., 900 ccm, niebieski, szyberdach, ra
dioodtwarzacz, stan b. dobry - 8.000 zł, zamienię na więk
szy, z dopłatą. Kępno, tel. 062/782-21-24 
SEAT TOLEDO, 1992 r„ 186 tys. km, 1900 ccm, TD, ciem
nogranatowy, sprowadzony w całości, centralny zamek, 2 
zabezpieczenia, garażowany, kpi. dokumentacja, drugi kpi. 
kół + turbo do silnika 1,9, zamienię na młodszy, z pełnym 
wyposażeniem, z dopłatą. Legnica, tel. 0601/42-98-98 
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 46 tys. km, 1600 ccm, perłowo- 
granatowy, wspomaganie, poduszka powietrzna, centr. za
mek, - 31.500 zł . zamiana na tańszy. Kalisz, tel. 
062/766-28-15, 0602/35-13-72 
STAR 200, 1984 r., 30 tys. km, 6842 ccm, S-359, zielony, 
wspomaganie, nowy typ kabiny (klamki kasetowe, z 1990 
r.), wywrót, przegląd do 03.2002 r., całość po odbudowie, 
stan b. dobry, dużo nowych części • 14.000 zł, zamienię na 
koparkę Ostrówek, inne propozycje iub sprzedam. Wiązów, 
tel. 071/393-10-72, 0609/48-60-10 
STAR 200 3 W, 1991 r, 1 tys. km, 6830 ccm, diesel, zielony, 
wywrotka, podwyższony, przegrody, zamienię na inny, ład. 
do 3.51, skrzyniowy albo inne propozycje. Boguszów-Gor
ce, tel. 074/844-21-26, 0606/66-75-84 
STAR 28,1970 r., 86 tys. km, 6231 ccm, niebieski, skrzynio
wy, zamienię na Żuka, Nysę. Skoroszyce, tel. 077/431-81-67 
SUBARU LEONE KOMBI, 1985 r., 1800 ccm, benzyna au
tomatic, dodatki, zamienię na małolitrażowy lub diesla. Le
gnica, tel. 076/856-11-75, 0601/2645-14 
SUZUKI SANTANA, 1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, turbo D. 
zielony metalic, bez wypadku, I właściciel, pełne wyposaże
nie - 39.000 zł, zamienię na osobowy, droższy. Kowary, tel. 
075/718-31-01, 0602/52-53-33 
SUZUKI VITARA, 1989 r., 1600 ccm, czarny, miękki dach, 
hak, alarm + pilot, zamienię na Forda Transita, Mercedesa 
190 D. Piechowice, tel. 075/761-70-92, 0603/23-51-60 
TOYOTA CARINA II SEDAN. 1992 r.. 130tys. km, 1600 ccm,
16V, szary metalic, centralny zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, hak, zamienię na busa, Forda ^  
Transita, Mercedesa, VWT4, może być do małego remontu 
lub sprzedam, • 16.000 zł. Wrocław, tel. 0607/80-16-33 
TOYOTA CARINA E, 1995 r., 60 tys. km, 1600 ccm, perto- 
wogranatowy, oclony w całości, pełna el., cała poduszka, 
immobilizer, ekonomizer, webasto, atrakc. wygląd, I właści
ciel w Polsce i Niemczech - 26.000 zł, zamienię na kombi, 
diesla w tej cenie. Świdnica, tel. 0607/36-73-93 
VOLVO 343 SKŁADAK, 1983/91 r., 2000 ccm, benzyna, nie
bieski, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, hak, przegląd do
04.2002 r., stan dobry, zarejestrowany na poj. 1400 ccm, -
3.500 zł lub zamienię na inny, młodszy, uszkodzony, chętnie 
diesel. Nysa, tel. 077/448-04-52, 0600/35-51-39 
VW CORRADO G-60, 1989/90 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 
turbo E, perłowoczamy metalic, ABS, skóra, el. otw. szyby, 
szyberdach, el. reg. lusterka i fotele, alum. felgi, sportowy 
ukł. wydechowy i zawieszenie, spoiler, wspom. kierownicy, 
ciemne tylne szyby i światła, komputer -16.500 zł, zamienię 
na inny. Wałbrzych, tel. 074/847-31-74,0501/44-98-61 
VW GOLF, 1979 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, 4-drzwiowy, 
hak, stan silnika b. dobry - 3.200 zł, zamienię na komputer, 
z dopłatą. Międzyrzecz, tel. 0604/72-35-13 
VW GOLF, 1983 r., 1300 ccm, biały, bez korozji, insi gazo
wa, po przeglądzie, zadbany, nowy akumulator, przeguby, 
amortyzatory, hak, RO, stan techn. b. dobry - 5.300 zł, za
mienię na VW Golfa II, Jettę II, uszkodzony, po remoncie. 
Kozielno, woj. opolskie, tel. 0609/16-60-86 
VW GOLF, 1984 r., 180 tys. km, 1300 ccm szyberdach, alum. 
felgi, alarm, - 7.300 z ł , zamienię na Fiata 126p. Legnica, 
tel. 076/722-35-55
VW GOLF II, 1986 r., 16 tys. km, 1600 ccm, diesel, czeiwo
ny, 5-drzwiowy, po wymianie: akumulator, paski, amortyza
tory, przeguby, alum. felgi, RO, hak, zamienię na VW Golfa 
II11900 ccm TDi, z dopłatą. Polkowice, tel. 0502/29-15-81 
VW GOLF III, 1994 r., 87 tys. km, 1300 ccm, czeiwony me
talic, stan b. dobry - 23.000 zł, zamienię na Citroena XM 2.1 ̂
TD, po 1991 r., VW Golfa III 19 TD lub VW Golfa I11.6 TDK 
z dopłatą, jelenia Góra, tel. 075/641-96-52 
VW JETTA, 1982 r., 1939 ccm, czeiwony, 4-drzwiowy, hak, 
ciemne szyby, stan dobry, zamienię na VW Jettę lub inny, 
może być uszkodzony. Legnickie Pole, tel. 076/858-25-77 
VW JETTA II, 1986 r., 1800 ccm, wtrysk,, srebrny metalic,
4-drzwiowy, alum. felgi, szyberdach, RO, atrakcyjny wygląd 
- zamienię na nowszy. Wrocław, tel. 071/368-12-76
VW PASSAT, 1976 r., 1600 ccm, benzyna insL gazowa, stan 
dobry, zamienię na inny, z dopłatą. Wałbrzych, tel. 
074/666-23-03
VW PASSAT, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, zamienię na inny. 
Polkowice, tel. 076/749-90-16 
VW PASSAT SKŁADAK, 1980/91 r;, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, 4-biegowy, do remontu blacharka, brak 
przeglądu, zarejestrowany - 900 zł, zamienię na Volvo 343 
lub 360, rok prod. po 1982, w całości lub na części, chętnie 
z silnikiem o poj. 2000 ćcm, benzyna. Nysa, tel. 
077/448-04-52, 0600/35-51-39 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-dizwiowy, 5-biegowy, kubełkowe fotele, • 4.600 z ł. za
mienię na mniejszy, Fiat 126p, Opel Kadett, VW Golf II. Ford 
itp., Wschowa, tel. 065/540-42-17 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, model 
przejściowy, tylne szyby uchyłane, szerokie zderzaki,
5-drzwiowy, RO, hak, sprowadzony w całości, stan b. dobry 
• 7.200 zł, zamienię na inny, w tej cenie iub tańszy, może 
być uszkodzony, np. Ford Scorpia. Głogów, tel. 
0604/8743-11
VW PASSAT, 1987/96 r., 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, szary metaiic, model przejściowy, szerokie zderzaki,
5-biegowy, obrotomierz, stan b. dobry, • 6.200 zi lub zamie
nię na dostawczy. Wrocław, tel. 0607/74-00-90; 
071/785-79-63
VW PASSAT KOMBI, 1992/93 r., 17 tys. km, 1800 ccm, ber* 
zyna, biały, alum. felgi *■ opony-zimowe, alarm + pilot, cen
tralny zamek, relingi dachowe, siatka grodziowa, kubełkowe 
fotele, zderzaki w kolorze nadwozia, stan dobry • 14.500 zł, 
zamienię na tańszy samochód, do 5000 zł lub sprzedam. 
Złotoryja, tel. 076/877-57-35, 0603/70-80-00 
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. 0601/70-7645, 071/348-26-11 
VW POLO, 1991 r., 130 tys. km, 1000 ccm, benzyna, srebr
ny, kombi, roleta • 9.400 zł, zamienię na tańszy samochód 
lub w tej cenie, możliwa mała dopłata. Kłodzko, tel. 
074/867-32-51, 0609/06-63-10 
VW POLO, 1995 r, -17.000 z ł, zamienię na kombi lub Sko
dę Pick-up. Srebrna Góra. tel. 074/818-02-51,0607/094644 
VW TRANSPORTER T2,1982 r., 1600 ccm, diesel, jasno-: 
niebieski, zadbany, zamienię na Opla Omegę kombi, Mer
cedesa 123 kombi, diesla lub z instalacją gazową. Chojnów, 
tel. 076/818-9548 wieczorem 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 2500 ccm, benzyna bez 
wypadku, sprowadzony w całości, książka serwisowa, cen
tralny zamek, wspomaganie, szyberdach, immobilizer, 3-oso- 
bowy + 1000 kg, stan techn. b. dobry - 30.000 zł, zamienię 
na VW Passata lub Golfa, chętnie kombi lub podobny, tań- 
szy. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-1 ^
ŻUK, 1989/90 r. po kapitalnym remoncie, skrzyniowy lub za
mienię na inny. Oleśnica, tel. 071/398-78-09
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AKCESORIA
SAMOCHODOWE

TROSTftffAME FEŁft>

AKUMULATOR BOSCH 12V, 60 Ah. bezobsługowy. 450 A, z 
2000 r. -100 zł. Grodków, tel. 077/415-51-29 
AKUMULATOR BOSCH 55 Ah - 100 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
ALARM SAMOCHODOWY Xenon - 230 zł. Presto - 270 zł. 
atest, gwarancja. Wałbrzych, tel. 074/843-12-35, 
0604/91-42-72
ALARM SAMOCHODOWY PRESTIGE APS 2000, bez pilo
ta, sprawny, cena 25 zł. Wrocław, tel. 325-91-81 
ALARM SAMOCHODOWY z własnym zasilaniem, piloty z ko
dem zmiennym, czujnik ultradźwiękowy, wiele funkcji, fabrycz
nie nowy + instrukcja obsługi i montażu, cena 250 zł. Wro
cław, tel. 0608/35-06-71 '

m
ALUMINIOWYCH, REGENERACJA 

I OPONY UŻYWANE, MONTAŻ, WYWAŻANIE I V Wrocław, ul. Grota-Roweckiego 55, tel. 364-41-57J  
^ ^ w  godz. 8°°-17“ , sob. do godz. 1400

, OP990176

VG-Z, najnowszy model z instrukcją, - 530 zł. Wrocław, tel. 
071/343-48-14
O  AUTO TUNING • profesjonale przyciemnianie szyb 

(z homologacją), produkcja białych I kolorowych 
usztywnianych tarcz zegarowych, tłumików baso
wych ze stali nierdzewnej typ DTM, gałki zmiany 
biegów, okleiny do kokpitów, magnetyzery pali
wa Maksor, świece zapłonowe Brisk Spiitfire, fil- 

, try powietrza - 140 zł, napisy na samochody, spor-

„MOTO CENTRUM MROZOWSKI” WROCŁAW /hurtrdotal/

m c m BAGAŻNIKI,
/na rower, na narty,na surfing,owiewki,,pokrowce,haki holownicze, 

foteliki,maty bagażnika./
N a j w i ę k s z y  na Dolnym Śląsku 
salon p rzy  stacji paliw  S H E Ł .Ł  ul. Ś lę ina  146-148 

oraz  ul. Legnieka 62
ul. Powstańców Śl. 122 

..Gdzie kupić bagażniki? W iem !.......  W “mcm

O ALARMY „Aligator” , „Tar”, „Cassini", „Sęka”, „Le- 
gendford", „Lampart", „Scorpion" - kpi. zestawy 

&[> z syrenami oraz czujniki udarowe, ultradźwięko
we, radarowe, ciśnienia przechyłowe, radiopowia* 
domienia, centralne zamki, antyradary, sterowni, 
ki zamków. Profesjonalny montaż lub wysyłka, 
detal i hurt Opisy, schematy, instr. montażu, NAJ
NIŻSZE CENY, SPRAWDŹ! Wrocław (e-ma- 
il:imr@go2.pl), tel. 071/343-48-14, 0601/73-75-30 

1 01029971
O  ALARMY SAMOCHODOWE: Gepard 2, Legenford,

ul.Boya-Żeleńskiego SS
 W rocław

SS5SSS.KSSKSI. M B i
ELEKTRYKA SAMOCHODOWA tel.0502-038-595

Lampart, Skorpion, Alfa - od 100 zł, centralne zam
ki • od 75 zł, czujniki • od 20 zł, syreny - od 25 zł, 
blokady elektroniczne - od 35 zł, blokada skrzyń 
biegów Tytan-Dipoł • od 260 zł, haki holownicze, 
atestowane, odkręcane kule z kompletem monta
żowym - do 160 zł, montaż, sprzedaż, naprawa, 
wysyłka, faktury VAT, Legnica, ui. Kręta 10 (w lewo 
od s. Real), tel. 0602/43-01-75 84016271

ANTYRADAR COBRA, -150 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
ANTYRADAR ULTRA LIMITED prod. USA. model roku 2001, 
m ul tisy stem cyfrowy 360 stopni, szerokopasmowy, profesjo
nalny, wszystkie typy radarów, między innymi na foto-video, 
kamery, itp, - 950 zł. Wrocław, tel. 071/336-23-51, 
0603/91-54-12
ANTYRADAR UNIDEN model roku 2001, wykrywa foto-vi- 
deo-kamery, lasery stacjonarne, 6-pasmowy, nowy, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 071/336-23-51,0603/91-54-12 

^ NTYRAD AR  UNIDEN prod. USA. cyfrowy. 360 sL. lasery 
pistoletowe, stacjonarne, pułapki, video, impulsowe, układ

fliyiAKSOR*
- oszczędność paliwa do#T5% 
§̂j|za'mM35il||kî ^̂  

MOCNE magnetyzery 
MOCNE efekty

Aktualne informacje

www.maksor.pl
www.magnetyzery.pl

Punkty sprzedaży i montażu: 
WROCŁAW

Dolnośląska Hurtownia Motoryzacyjna.
Karkonoska 45. tal. (071) 366-20-02,339-9342 

MIK DESIGN, Swojczycka 99. tal. 0601 75-72-95 
D&D sp. z o.o. Kaikonoska 45. tal. (071) 33-99-349 

ELCAR sp. Z o.o. Grunwaldzka 49-61, tal (071) 326-09-21 
PPHU JACKY, Pełczyńska 6. tal. (071) 372-67-21 

PUH ARDA, Bogusławskiego 31, tal. (071) 362-79-53 
8PARKO AUTOGAZ, Bogusławskiego 27. tal. (071) 361-6040 

PUHP Pańczyszyn Tomasz, iw. Wincentego 39. tal. (071) 372-21-23 
LAJERPOWER. Strachowskiego 2. tal. (071) 366-16-02

JELENIA GÓRA
PH SKLEP Motoryzacyjny. Sudecka 30, taL (075) 753-43-28 

AUTO HALE. Pisudaldego 47, taL (075) 764-72-56 
GRABOWSKI sp. z o.o.. Wbtośd 133. tal. (076) 76-76-676 
JEL-CAR sp. z o.o.. Spółdzielcza 38. tal. (075) 76-46-555

NOWA RUDA
DANMOT Sklep Motoryzacyjny, Słupfecka 5. taL (074) 872-33-79 

PHU KAS Sarwfs Ogumienia, Niepodległości 9, tal. (074) 672-45-69

WAŁBRZYCH
BUCAR, Arml Krajowej 54, taL (074) 847-85-77 

MALUCH aft Motoryzacyjne, 1 1 -go listopada 16. taL (074) 84-784-82

ŚWIDNICA
MARKO sc. Komunarddw 7. tal (074) 852-27-09

KŁODZKO
SKLEP MOTORYZACYJNY. Ultycka 11. taL (074) 667-27-77

DZIERŻONIÓW
PHU AUTO-MOTEX, Przedmieście 38. taL (074) 831-49-47 
PHU AUTOLOB S.C.. Daszyńskiego 1. taL (074) 631-36-91

BOLESŁAWIEC
PPHU ALPA. aL 1000 lada 17a. tel. (075) 732-82-48

LEGNICA
SKLEP JOTA, Cmentarna 2. (076) 854-40-47

JAWOR
PHU MAL-POL, Kolejowa 1, taL (078)870-72-08

LUBIN
Medianha Pojazdowa R. Korga, J. Zygadto, Rzeźnicza 2, (076) 842-61-99

ŻARY
ZUH K. Mazurkiewicz, Warsztatowa 1, taL (068) 374-20-34

PROOUCEWTi MAKSOR S.C. WAŁBRZYCH, Chrobrego 41 
  tal. (074) 84-772-75,0602 76-51-76

f  R E G E N E R A C J A

F E L G I
PROSTOWANIE, PIASKOWANIE 

LAKIEROWANIE. WULKANIZACJA
W rocław , ul. A le i P ra c y  2 

(wjazd od ul GRABISZYŃSKIEJ) 
V te l/ fa x  071/339 00 23, 0-601 786 288J
X H H M M a s a H a a a a a a M O P O i i 3 7 4 r

szt. -150 zł/szt. + felgi 22,5, opony 1100x20 -150 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
O  FELGI ALUMINIOWE ENZO-CUP 15", 4 szt., 5-ra- 

mienne, na 5 otworów, kpi. śrub, fabrycznie nowe, 
pasują do VW Golfa IV, Renaulta Scenica, z opo
nami Pirelli P6000 Power (V), 195 x 65 x 15, nowe 
• 2̂ 500 zł, cena sklepowa • 3.300 zł/kpi. ., tel. 
062/785-65-75 81011961

O  FELGI ALUMINIOWE nowe I używane, atrakcyjne 
wzory I ceny; opony nowe i używane, sprzedaż,

4x108 mm, + śruby ozdobnej zabezpieczające oraz opony, • 
650 zł. Legnica, tel. 076/862-44-04,0603/27-58-19 
FELGI ALUMINIOWE 15". gwiazda, do BMW, Opel, -1.300 
zł. Leśna, tel. 075/721-17-73
FELGI ALUMINIOWE 15” Tekno, płaskie gwiazdy, atrakcyjny 
wygląd, do Forda, Audi, Peugota, rozstaw 108, • 1.100 zł. Lu
bin, tel. 0601/06-10-24
FELGI ALUMINIOWE wzmacniane, do Chrayslera, rozm. 
15x6, rozstaw 114 mm, - 800 zł. Milicz, tel. 071/384-07-26 
FELGI ALUMINIOWE szprycha, 6 x 13, 4-otworowe, z ran
tem + opony, do VW, Opla, Fiata, - 450 zł. Nadolice Małe, gm. 
Czernica, tel. 071/318-96-08
FELGI ALUMINIOWE z oponami, 225/50/16, do Opla Omegi, 
stan b. dobry, • 1.600 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-23-50 
FELGI ALUMINIOWE 15* BBS, 4-otworowe, odl. między otwo
rami 100 m, do VW, Opla, Skody, 6-ramienne gwiazdy, opony 
195/50, -1.200 zł. Nysa, tel. 0609/40-46-09 
FELGI ALUMINIOWE do samochodów: Toyota, VolVo, VW, 
BMW - kpi. od 350 do 450 zł. Oleśnica, tel. 071/398-53-10* 
FELGI ALUMINIOWE OZ 14*, 108 mm, pasują do Forda, Audi 
80, stan idealny, • 600 zł. Oława, teł. 0601/97-48-27 
FELGI ALUMINIOWE AMG 7.5Jx17, nowe, * opony Conti-

W-w, ul. J. Narodowej 187 (w oficynie), tel. 372-16-85, kom. 0-601 75 02 60 >
O P O N Y  - NOWE. UŻYWANE i BIEŻNIKOW ANE - duż

towe chlapacze, Rabaty dla firm, tel. 074/841-22-65 
(oraz fax), 0604/51-44-59 01018621

O  AUTO TUNING PANTHALER przyciemnianie szyb 
samochodowych z certyfikatem i homologacją, 
tłumiki „basowe" ze stali nierdzewnej, produkcja 
tarcz zegarowych podświetlanych, spoilery, alu
miniowe felgi, zawieszenia, świece sportowe 
Brisk i Spiitfire, filtry sportowe, fot. kubełkowe 
siatki aluminiowe. Tuning od A  do Z, montaż, raty, 
wysyłka, poszukujemy dystrybutorów, Wałbrzych

(sklep), ul. A. Krajowej 64b, tel. 074/846-90-96, 
0600/12-98-58,0503/57-02-17 01018611

O  AUTOALARMY.,.Gepard" - 75 zł, „Gepard 2" - 87 
zł, „Patriot" (zmienny kod, immobilizer, sterowa
nie zamkiem) -125 zł, „Legendford” (atest, zmien
ny kod, czujnik wstrząsowy, ster. zamka, progra
mowany) • 160 zł, „Scorpion” (wszystkie możliwe 
funkcje, immobilizer, atest) -168 zł oraz radiopo- 
wiadóm., czujniki, syreny, anteny e l. , antyradary 
• od 20 zł, Sprzedaż, montaż, wysyłka. Najniższe 
ceny, tel. 071/343-48-14, 0601/73-75-30 Wrocław 
01029961

O  AUTOZABEZPIECZENIA - autoalarmy, centralne 
'Zdmki, immobilizery, blokady skrzyń biegów, an- 
tynapady, zniżki w ubezpieczeniach, dodatkowe 
promocje, informacja w autoryzowanym serwisie, 
także montaż audio!. Wrocław, ul. Grota Rowec
kiego 75, tel. 071/373-03-36, 0501/33-00-74, 
0.601/83-53-19 01027571

BAGAŻNIK stelaż na kluczyk do VW Passata III -150 zł. Wro
cław, tel. 071/353-52-36,0604/29-14-41 
BAGAŻNIK do Toyoty, nowy - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/353-52-36,0604/29-14-41 
BAGAŻNIK DACHOWY do Toyoty Yaris + opony zimowe. 
Dziećmorowice, tel. 074/847-38-24,0605/22-53-07 
BAGAŻNIK DACHOWY do Fiata 126p, 2 szt., cena 20 zł/szt. 
Wrocław, tel. 327-79-01
BAGAŻNIK DACHOWY INTER-PACK na dach, do VW Golfa 
III, + uchwyty na narty i rowery, zamykany na kluczyk, -150 
zł. Wrocław, tel. 071/368-12-99 
BAGAŻNIK SAMOCHODOWY do Opla Vectry, Seata Tole
do, Mercedesa 124, • 80 zł. Leszno, tel. 065/529-29-45 w 
godz. 19-20,0608/27-86-58
BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW MUL-T-LOCK 3 klucze, stan 
b. dobry, - 200 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-25-48, 
0503/74-15-11
BLOKADA ZAPŁONU sensorowa, samouzbrojenie po 8 s. 
30 A, funkcja andynapadu, antyporwania, opis instalacji, małe 
wymiary, - 45 zł. Wrocław, tel. 071/343-48-14 
BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW MUL-T-LOCK oryginalna - 
150 zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
BREWKI (rzęsy) na refl. przednie do Fiata 126p, atrakcyjny 
wygląd -35zł + koszty wysyłki. Legnica, tel. 0609/51 -26-64 
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:im r@go2.pl), tel. 
071/343-48-14,0601/73-75-30 01029951

CENTRALNY ZAMEK uniwersalny, do każdego auta 
4-drzwiowego, komplet z przewodami • 150 zł, pilot do zam
ka (zmienny kod) -150 zł. Opole, tel. 0604/35-01-80 wieczo
rem
CIŚNIENIOMIERZ DO KÓŁ SAMOCHODOWYCH DIGITAL 
PREMIER fabrycznie nowy, zasięg do 8 Atm, b. dokładny, elek
troniczny, cyfrowy, z dokładnością do setnych części Atm, duży 
wyświetlacz, oprowadzony z Niemiec, możliwość wysyłki 
pocztą, - 45 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-15-75 
CZUJNIK COFANIA akustyczny, nowy, - 240 zł. Wrocław, tel. 
0609/49-48-37
FARBA RENOWACYJNA czerwona i czerwień meksykańska 

t -15 zł/l oraz akrylowa - 20 zł/l. Wrocław, tel. 071/343-16-93 
FELGI niklowane, z oponami, do Chrayslera, rozm. 15x6, 
6-otworowe, rozstaw 114 mm, opony 215x75 R15, • 1.500 zł. 
Milicz, teł. 071/384-07-26
FELGI 20”, do naczepy, kpi, • 300 zł. Piechowice, tel.
075/761-72-88,0601/91-18-18
FELGI 22.5*, nowe, do samochodu ciężarowego, na opony
385 • 300 zł/szt. Piechowice, tel. 075/761-72-88,
0601/91-18-18
FELGI RH 17/75, odl. między otworami 4 x 114 lub 4 x 100, 
do Hondy, Volvo, Opla, VW, stan b. dobry, bez rantu + opony 
17/40/205, -1.100 zł. Wałbrzych, tel. 0609/27-44-07 
FELG114* do VW Golfa lub Vento - 300 zł. Wrocław, tel. 
0609/39-04-54
FELGI 22,5,4 szt. - 220 zł/szt., opony Michelin 285x22,5,2

montaż; felgi stalowe. Kotowice 58 k. Obornik ślą
skich, tel. 071/310-75-60 01023411

O  FELGI ALUMINIOWE do BMW 5, 7, tylne 10Jx17, 
przednie 8.5Jx17,6-ramienna gwiazda, b. szeroki 
rant, dekle, prod. niemieckiej, - 900 zł. Wrocław, 
tel. 0603/85-23-24 02024681

O  FELGI ALUMINIOWE 13,14,15,16,17", do wszyst
kich typów samochodów, atrakcyjne wzory i ceny, 
od 900 do 1.300 zł, komplety nowe I po fabrycz
nym odnowieniu, duży wybór, także prostowanie, 
spawanie, wypełnianie ubytków, odnowienia fa- 
bryczne. Wrocław, tel. 0603/16-31-97 81012051

FELGI ALUMINIOWE 15”, niski profil, szeroki rant, szer. 195 
mm, - 600 zł. Bodzewo, woj. leszczyńskie, tel. 065/573-02-56 
FELGI ALUMINIOWE INTRA do Opla Kadetta, Vectry, Astry, 
Calibry, o wym. 14x6* z oponami Uniroyal 195x60 R14 H, 4 
sztuki, - 600 zł. Bogatynia, tel. 075/773-19-82,0608/04-35-88 
FELGI ALUMINIOWE używane i nowe R 14, R 15, R 13 (Ford, 
Nissan, Opel, Mercedes, VW), możliwa sprzedaż hurtowa (ra
bat). Bogatynia, tel. 075/778-42-78,0605/31-14-06 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Audi lub Mercedesa, 15”, 
5-otworowe, -1.200 zł. Bolesławiec* tel. 0601/57-13-39 
FELGI ALUMINIOWE RIAL 15*, opony Dunlop 195/50/15, 
5-ramienne gwiazdy, z rantem, • 1.300 zł. Bolesławiec, tel. 

, 0603/10-25-21 lub Niemcy, 0049/17-46-66-67-69 
FELGI ALUMINIOWE 15*, oryginalne, do Audi, rozstaw 108, 
5 szt, - 750 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 lub Niemcy, 
0049/17-47-71-21-78
FELGI ALUMINIOWE 16”, oryginalne do Opla, 5-otworowe, 
5-ramienne gwiazdy, 5 szt, - 850 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
FELGI ALUMINIOWE RONAL do Mercedesa, Opla B,VWT4, 
w kolorze białym, 5-ramienna gwiazda, 7Jx15H2E28 • 600 zł, 
ze śrubami oraz drugi komplet, firmy Penta (prod. angielskiej), 
Srebrne, rant polerowany, 5-ramieńna gwiazda, 7Jx15H2E11, 
ze śrubami - 550 zł. Brzeg, tel. 077/404-61-61 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyó w internecie pod numerem • AC0505 
www.autogielda.com.pl)
FELGI ALUMINIOWE do Nissana, Hondy, 16*. rozstaw 114.3 
mm, na 4 śruby, 7.5 J x 16H2,5-ramienna gwiazda, stan ide
alny. • 1.350 zł do VW,- Opla, Toyoty, 15”, rozstaw 100 mm, na 
4 śruby, wypukłe, najnowszy wzór, • 1.800 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0502/67-24-96
FELGI ALUMINIOWE OZ POLARIS 6x14, z oponami, stan 
idealny, odl. między otworami 4x100 mm, pasują do Opla, Da
ewoo, Hondy, Renault, Toyoty, VW, • 1.600 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/645-86-23
FELGI ALUMINIOWE BORBET 4 x 108 mm, do Audi, 15”, z 
oponami 195/50/15, -1.200 zł. Głuchołazy, tel. 0601/19-62-25 
FELGI ALUMINIOWE 14” bez opon, odl. między otworami 
114.3 mm, szprychowe, - 350 zł. Gryfów Śl., tel. 0606/64-09-98

OPONY CIŻYWfiNE
CO TYDZIEŃ NOWA DOSTAWA
Wrocław, uL Opatowicka 67 
tel. 071/341-56-58, 0-501 286 136

nental 225/45 R17, nowe, szpilki, do Mercedesa C, E lub 
S-Klasse - 3.900 DEM. Opole, tel. 0600/51-76-78 
FELGI ALUMINIOWE do VW T4, T5, oryginalne, z oponami, • 
1.400 zł. Opole. tel. 077/456-21-40 
FELGI ALUMINIOWE do VW Passata B5 z 2000 r.. z opona
mi. - 2.550 zł. Opole. tel. 077/456-21-40 
FELGI ALUMINIOWE 7Jx15,6-ramienne, odl. między otwo
rami 4*  100 mm, do Opla, VW, BMW, Skody, Seata - 800 
zł/kpł. Opole, tel. 0501/08-85-53 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Lady Nivy, -100 zł. Pacz
ków, tel. 0606/15-33-85
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa 815,16/750,6 szL, pier
ścieniowe, stan b. dobry, - 300 zł. Paczków, tel. 077/431-71-74 
FELGI ALUMINIOWE najnowszy model, 15”, z oponami, do 
Forda Escorta, Mondeo • 1.000 zł/kpi. Piechowice, tel. 
075/761-22-28,0605/66-68-00 
FELGI ALUMINIOWE CENTRA GERMANY 6Jx13 H2 E33, 
4-otworowe, do VW Golfa l/ll, komplet, bez opon • 69 zł/szt. 
Polanica Zdrój, tel. 0600/31-08-20 
FELGI ALUMINIOWE pasują do Opla Vectry, 15*. - 200 zł. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-53 
FELGI ALUMINIOWE 7Jx15,5-ramienne gwiazdy, pasują do 
VW Golfa, BMW E-30, Seata Toledo, Opla Astry, Vectry i in
nych, nowy model, stan b. dobry, - 690 zł. Prochowice, tel. 
0603/44-67-59
FELGI ALUMINIOWE do Forda Focus, Escort, 4x108, z opo
nami Continental 185/65/14, fabrycznie nowe, faktura zaku
pu, rok gwarancji, stan idealny, -1.590 zł. Szklarska Poręba, 
tel. 075/717-45-00,0601/79-94-86 
FELGI ALUMINIOWE OZ Racing: 7J x 15” ET-35, na 5 śrub,

[phomaĄ  \
/  STOMIL-KLEBER-DĘBICA
jm ontaź zakupionych opon gratis\

(OPONY UŻYWANI
duży wybór auta osobowe i busy

,PROSTOWANIE FELG,
alu. i stalowych

^Jsługi wykonujemy w ciągu jednego dnialliy

^ V - w ,  T ę c z o w a  57/
J e l.  341-16-74.

FELGI ALUMINIOWE 13”, z oponami Goodyear, 5 szt, • 120 
zł. Wałbrzych, tel. 074/665-17-53,0607/42-81-09 
FELGI ALUMINIOWE 13” 5-ramienne gwiazdy, 4 x 108, do 
Forda - 800 zł, 14”, 4 x 100,5-ramienne gwiazdy - 800 zł, 14”, 
4 x 100,12-ramienne, ze znaczkiem Opel - 550 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/880-50-12,0605/41-37-05 
FELGI ALUMINIOWE GOTT 5-ramienne gwiazdy, 5-otworo
we, 17”, z oponami, do Toyoty, Hondy, Chryslera, - 600 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-75-50,0607/57-40-06 
FELGI ALUMINIOWE na 5 śrub • 400 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/52-55-51,074/846-55-34 w godz. 9-17 
FELGI ALUMINIOWE 13”, do Forda, 4 x 108, 5-ramienne

RESOR SERVICE
resory, sprężyny, amortyzatory 

50-304 Wrocław , ul. Rychta lska  6a 
od godz. 8.00 do  16.00, sob . 8.00-14.00 (

tel. 071/322-83-
gwiazdy, 14” 4 x 100, do Opla, VW, 5-ramienne gwiazdy, stan 
idealny - 800 zł/kpi. Wałbrzych, tel. 074/880-50-12, 
0605/41*37-05
FELGI ALUMINIOWE 15” 4 szt., stan b. dobry, do Fiata, 4x98 
mm, gwiazda 5-ramienna, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 15” oryginalne, do Mercedesa, na 5 
śrub. 4 szt., stan b. dobry, - 600 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE 5 szt., oryginalne do Audi B3,15” - po 
150 zł. Wrocław, tel. 0602/63-65-21 
FELGI ALUMINIOWE 5-ramienne gwiazdy, na 4 śruby, roz
staw 100 mm, z oponami, 15R 195/50, - 1.200 zł. Wrocław, 
tel. 0607/30-64-96
FELGI ALUMINIOWE 15”,zoponami, 195/65/15. gwiazdy, b. 
atrakcyjne, do Mercedesa 124 C. BMW 5, stan idealny, -1.600 
zł. Wrocław, tel. 071/311-17-90

K O R Z Y S T N E  R A BA TY  N A  O PO N Y
| CTKIIC O S O B O W E ,  D O S T A W C Z E  

k C  I  H I C  11 I C I Ę Ż A R O W E .  C E N Y  (B R U T T O ) O D :
GRUPA MICHELIN 
KO R M O R AN  
KLEBER  
BF G O O D R IC H  
GRUPA FIRESTONE
EU R O PA II 
BR ID G ESTO N E

- 1 5 5  z ł 
T O ,0 8  z ł 
1 2 6 ,3 0  zł

-  1 2 4  z ł 
-1 5 8 ,8 1  zł 
- 8 4 ,5 5  z ł 
-1 5 6 ,6 0  zł

GRUPA GOODYEAR - 1 4 9  z ł
-  6 6 , 3 7  z ł 
- 7 7 , 1 0  z ł
- 1 4 8 ,5 0  zł 

-  1 4 7  z ł

D ĘB IC A 
SAVO 
D U NLO P 
GRUPA CONTINENTAL 
G R U PA P IRELLI - 1 3 4 ,7 0  zł 
C O U R IE R  OPOH829 9 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  -  6 , 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 E R V V IS : M  u c h  o b o r s k a  4  c z y n n e :  ^  ^  M  M  _  _
(przy skrzyżowaniu Strzegómska-Klecińska) W  _  O
tel. 071/373-72-15. fax 373-72-18 pn-pt © ■  I  5 7 ,so O "  I  U

FELGI ALUMINIOWE 14”, 5.5 J x 14, H1 x 34, do Fiata, 4 szt, 
-100 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-23-19,0502/33-72-97 
FELGI ALUMINIOWE 16”, 5-ramienne gwiazdy, 5-otworowe, 
8Jx16HxET40, do Audi A4 i A6 oraz VW i Mercedesa, • 500 
zł. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 9Jx16, 5-otworowe, szeroki 
rant, z oponami, pasują do Mercedesa i Audi, • 1.700 zł. Le
gnica, tel. 0608/62-83-65
FELGI ALUMINIOWE 15”, do Forda, odl. między otworami

z 1998 r., z oponami o wym. 195 x 50 x 15” do VW Golfa III, IV, 
Bora, Passat, Skoda Octawia, Fabia, stan b. dobry, -1.200 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-20-97
FELGI ALUMINIOWE 15”, 5-otworowe, stan dobry, - 550 zł. 
Świdnica, tel. 0605/69-21-28
FELGI ALUMINIOWE nowe, modele 2001 *, do wielu marek, 
do wglądu katalogi, cena od 1.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-09-43
FELGI ALUMINIOWE do BMW, nowe, 15R x 7.5,5 otworów, 
5 podwójnych szprych, - 1.200 zł. Trzebnica,'tel. 
071/387-09-43
FELGI ALUMINIOWE do Forda, na 5 śrub, 6Jx14x47.5, • 220 
zł. Trzebnica, tel. 071/312-83-38 
FELGI ALUMINIOWE BORBET rozstaw 108,15”. szerokie 
7', pasują idealnie do Forda Escorta, Audi 80, 5-ramienne 
gwiazdy, kpi., z oponami 870 lub bez. Wałbrzych, tel. 
0600/69-98-60 ,
FELGI ALUMINIOWE EXIP14”, z oponami 195/60/14 dó Mit
subishi, Nissan, Hiundai - 4 szt - komplet 620 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-32-48

FELGI ALUMINIOWE 14”, na 4 śruby, rozstaw 100 mm, ET 
45, kolor srebmy, wzór kwiatek, stan b. dobry, oclone, pasują 
do VW, Opla, - 620 zł. Wrocław, tel. 0604/44-70-05 
FELGI ALUMINIOWE 16” zoponami 225/50/16R i 205/50/16R 
do Mercedesa 190, - 800 zł. Wrocław, tel. 0502/86-06-44 
FELGI ALUMINIOWE 8J X 17,5x112, gwiazda 5-ramienna. 
z wymiennym rantem, stan b. dobry, do Audi, Mercedesa, VW 
Passata B5 + oryginalne dystansy do felg 5 x 100, -1.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-16-85,0601/75-02-60 
FELGI ALUMINIOWE 6 J 15” H2 ET49, z oponami letnimi, na 
gwarancji + śruby, do Mercedesa, - 1.050 zł. Wrocław, tel. 
071/780-89-50,0605/53-59-01 
FELGI ALUMINIOWE 14” grube szprychy, z oponami 
14/175/80, szer. 84, stan b. dobry, do Opla, VW, Audi, • 400 
zł. Wrocław, tel. 0609/47-97-75 
FELGI ALUMINIOWE 7 x 16J ET-20, nr 1092 094,5-ramien
ne gwiazdy, 4 szt., do BMW 5,7, oryginalne, aluminiowe AC 
Schnitzer 7 x 15J ET-13, z oponami 225/60/15,4 szt, -1.400 
zł. Wrocław, tel. 0609/16-66-81 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 5-ramienne gwiazdy, z ran-

Kupując 4 opony
otrzymasz w prezencie jeden 
z upominków:
*notes elektroniczny 
*zegarek
*aparat fotograficzny 
*4.oponę za 50%

DĘBICA,GOODYEAR, DUNLOP,
SAVA,KORMORAN, MICHELIN, 
BFGOODRICH, PIRELLI, FIRESTONE
i inne.

R e g io n a ln y  S k ł a d  O p o n  i  S e r w is y

Wrocław
Popielskiego 7 Brucknera 52 
342-10-33 325-19-94
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AUTOALARMY
blokady skrzyni biegów 

centralne zaniki R
znakowanie pojazdów I
głośniki samochodowe ° 

montaż, sprzedaż 
naprawa, raty, wysyłka

ceny z montażem:
autoalarmy z  atestem, od 290 z ł    rata ok. 28 zł
autoalarmy bez atestu, od 250 zł ..................... rata ok. 25 zł
autoalarmy 24V do sam. ciężarowych, od 600 z l  ra ta o k .6 0 zl
alarmy motocyklowe z  atestem, od 400 z ł    rata ok. 40 zł
centralne zam ki, 2 drzwi -1 8 0  z ł   ..............................rata ok. 1 8 z i
centralne zam ki, 4  drzwi - 230 z ł ........................... rata ok. 24 zi
blokada Tytan-Oipoi, od 340 z ł  ........................ rata ok. 33 zł
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 gwaranqi fabrycznej 
Legnica, al. Rzeczypospolitej 116 

(lotnisko) naprzeciw hurtowni Źywiec-Trade,
tel. 0-606 966-264.

OPONY
KRAJOWE I IMPORTOWANE 

NOWE I UŻYWANE , 
FELGI STALOWE I ALU • 
- MONTAŻ I SERWIS - j 

> Wrocław, ul. Buraczana 10' 
(Klecina) od 8.30 do 17.00 

tel. 071/333-74-89

mm mmm
Autoryzowany Przedstawiciel "Sachs”

S przedaż I  w ym iana  
a m o rty z a to ró w  i  s p rzę g ie ł 

k o m p u te ro w e  te s ty  a m o rtyza to ró w  
napraw a zaw ieszeń  o

n a p ra w y  g łó w n e  s iln ik ó w  § 
/ s k rz y n i b ie g ó w  $

C ailfflE iH II*
P rzy  za ku p ie  I w ym ian ie  

w yw ażan ie  I te st kom puterow y  
am ortyza to rów  g ra tis  I

W r o c ł a w ,  u l  T e r e n o w a  6 2  
( b o c z n a  B u f o r o w e j )  

t e l .  0 7 1 / 3 7 3  0 8  9 0 ,  0 6 0 2  7 1 5  3 4 7

i CAŁODOBOW Y
SER W IS  O P O N  “ M A R K O ” 

prostowanie felg aluminiowych,sprzedaż opon

WroćłaW
ul.Kaszubska 9
(boczna ul.Pomorsklej)

tel.328-73-00

KANISTRY METALOWE - 25 zł/szt. oraz inne drobne części. 
■Wrocław, tel. 071/343*07-67
KIEROWNICA MONTE CARLO żółto-czerwona, 3-ramienna, 
- 50 zł. Dżiećmorowice, tel. 074/847-39-08,0605/22:53-07 
KIEROWNICA SPORTOWA mała, atrakcyjny wygląd, - 250 
zł. Legnica, tel. 076/855-37-94,0603/48-48-44 
KIEROWNICA SPORTOWA skórzana, kolorowa, mało uży
wana, - 300 zł. Wrocław, teł. 0609/15-60-18 
KOŁA kompletne, 900 x 20,4 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. Wisz
nia Mała, tel. 071/312-82-77

OPONY NOWE I UŻYWANE
FELGI STALOWE I ALUMINIOWE 

S p rze d a ż , m ontaż, w u lk a n iza cja . D u ży  w yb ór. 
Czynne codziennie w godz. 8-15, w  sobotę 8-14.

Wrocław, ul. Miechowity 2 - boczna pl. Kromera, tel. 0-503 831 390.
QP012127

tem, odl. między otworami 4 x 98 mm, kpi. śrub 15', do Alfy, 
Lancii, Rata, - 850 zł. Wrocław, tel. 0501/06-63-30 
FELGI ALUMINIOWE 15* gwiazdy, z rantem, 4 x 100, do Opla, 
Hondy, Seata, Daewoo, stan b. dobry, - 950 zł. Wrocław, tel. 
0501/06-63-30
FELGI ALUMINIOWE 17*, 6-ramienne gwiazdy, rozstaw śrub 
4x100 mm, z oponami Dunlop Sport 8000,215/45/17, wysoki 
bieżnik, stan b. dobry, -1.400 zł. Wrocław, tel. 0604/95-34-35 
FELGI ALUMINIOWE 16* oryginalne, do nowego VW Passa
ta, Audi A4, A6, nowe, ze śrubami i montażem - 650 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
FELGI ALUMINIOWE 15i 16', do Alfa Romeo 145,146,164, 
oryginalne, 4-otworowe, kpi, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/339-96-67,0601/73-30-21 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 17*. przód 10.5", tył 8.5", z 
oponami, tył 255/40, przód 235/45, do BMW 5, 7. Wrocław, 
tel. 0603/45-92-79
FELGI ALUMINIOWE z oponami 205x60x15, do BMW 318, 
oryginalne, - 650 zł. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FELGI ALUMINIOWE 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, Skody, 
nowe, nie używane, atrakcyjny wzór. Wrocław, tel. 
0601/55-26-69
FELGI ALUMINIOWE ZENDER 16". 7J. 5 x 110 + opony 
225/50, - 800 zł. Wrocław, tel. 0604/28-91-37 
FELGI ALUMINIOWE do Forda Fiesty, 1998 r., z oponami, 
nakrętki, prawie nowe, -1.300 zł. Wrocław, tel. 0601/62-91-17

IW rocław , u l. K rzy w o u ste g o  250  I 
__________ te l/fa x  071/325 11 32  OP0120481

FELGI ALUMINIOWE BBS4o VW Golfa III, - 500 żł. Wrocław, 
tel. 0502/54̂ 08-12 -
FELGI ALUMINIOWE M5 8J x 47,4 szt.. M-Power, BMW 7J x . 
16 (gwiazdy), 4 szt., 7J x 15, Borbet C 17" (BMW), 2 szt:, 
Borbet A, 1 szt., BMW 8, 11 x 17, 2 szt. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
FELGI ALUMINIOWE 7.5J x 17, gwiazda 5-ramienna, nowe, 
zapakowane, rozstaw śrub 5 x 114.3 mm, do Hondy, Mazdy, 
Nissana, -1.450 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0601/91-87-56 
FELGI ALUMINIOWE RONAL16" 5-ramienne, podwójne ra
miona, 5x112 mm, do Audi A4, Mercedesa oraz inne, • 1.300 
zł. Żebrzydowa; wój. jeleniogórskie, tel. 0502/26-20-73, 
0502/42-38-36
FELGI ALUMINIOWE z oponami 185 x 70 x 13, rozstaw śrub 
100 mm, uniwersalne, stan b. dobry, - 9.000 zł. Żebrzydowa,

. tel. 075/736-21-72,0605/95-17-36 
FELGI ALUMINIOWE RONAL 15", 5-ramienne. podwójne ra
miona. 4x100 mm. nowe, do VW. Opla, -1.00.0 zł. Zebrzydo- 
wa, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/26-20-73,0502/42-38-36 
FELGI ALUMINIOWE 16", gwiazdy z szerokim rantem, + opo
ny 225/45 ZR16, odl. między otworami 5x100 mm, pasują do 
Audi A3, VW Golfa IV. Skody Octavia. Fabia, 2 sztuki, - 300 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-41-94.0605/53-18-09 ,
FELGI ALUMINIOWE 17" RONAL, 1999 r. do Mercedesa, z 
oponami, stan idealny, - 2.100 zł. Głogów, tel. 076/831 -12-44 
FELGI ALUMINIOWE, 2000 r. z oponami 195/60/15,4 x 98, 
do samochodu Fiat, Lancia, Alfa Romeo, ze znaczkiem Fiata,
-1.700 zł. Włodowice, tel. 074/872-23-50,0602/62-98-68
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, Honda, Mitsu
bishi, Citroen, Mercedes, Toyota, Skoda, Hyundai, 
Daewoo, Fiat) i dostawczych (Mercedes, Fiat Peu
geot, Renault, VW i inne). Relizujemy zamówie
nia. indywidualne, Wrocław, tel. 071/349-40-62, tel. 
071/349-47-55 (fax), 0502/37-81-98, 0601/77-68-33 
81011361

FELGI NIKLOWANE z oponami do samochodu terenowego 
(5 szt.), • 500 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-32-80, 
0602/80-01-36
FELGI STALOWE 13". 14", 15" ok. 100 szt., do pojazdów róż
nych marek - 15 zł/szt. Marian Grzęda, Bolesławiec, tel. 
075/782-44-55 w godz. 9-17
FELGI STALOWE używane -1 5  zł. Kożuchów, tel. 
068/355-45-96
FELGI STALOWE oryginalne do BMW. Lubin. tel. 
0605/52-40-40
FELGI STALOWE standardowe, na 4 śruby, z kołpakami i opo
nami 185/65 R14, do VW. • 210 zł. Lubin. tel. 0503/90-30-60

FELGI STALOWE 60 szt. • 15 zł/szt. Siekierczyn, tel. 
075/724-40-62,0604/19-82-96 
FELGI STALOWE 51/2 J14, do Peugeota 405,4 szt., stan b. 
dobry • 70 zł/szt. Stebnów. gm. Krapkowice, tel. 077/466-20-23 
FELGI STALOWE 13/4.5 J. 4 szt. do samochodu Skoda Fa- 
vorit. Felicia, - 120 zł. Wałbrzych, tel. 0602/52-55-51, 
074/846-55-34 w godz. 9 -17
FELGI STALOWE z oponami, 13", 155 x 70. rozstaw 4 x 100. 
stan idealny, • 600 zł. Wrocław, tel. 0605/43-19-33 
FELGI STALOWE 6J x 15,4 szt., stan idealny + kołpaki oryg. 
do Audi 80 B4, 92 r. - 210 zł. Wrocław, tel. 0604/33-69-15, 
325-90-62
FELGI STALOWE do Mazdy 626,14", na 5 śrub - 30 zł/szt. 
Zawonia, tel. 071/312-90-73
FELGI STALOWE 15", do BMW 5,5 śrub - 50 zł/szt. Złotory
ja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
FILTRY POWIETRZA sportowe, typu stożek - od 88 zl. Wro
cław, tel. 0609/36-02-24
FOTELIK SAMOCHODOWY z atestem, -100 zł. Rawicz, tel. 
0503/50-18-43
FOTEUK SAMOCHODOWY BABY SOFT 0-18 kg. stan b. do
bry, na gwarancji, potrójna regulacja, • 120 zł. Wrocław, tel. 
071/785-78-26 -
FOTELIK SAMOCHODOWY BABY ONE CONFORT prod. 
francuskiej, do 13 kg, granatowy, zabezpieczenie głowy dla 
niemowląt, daszek, funkcja fotelika i bujaczka, stan idealny, - 
150 zł. Wrocław, tel. 071/788-41-61 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER od 4 mies. do 5 lat, roz- 
kładany, 3 pozycje, własne pasy, atest, stan idealny, -110 zł, 
RENOLUX od 0-18 kg, rozkładany, własne pasy, granatowy 
w misie, może być dla niemowlęcia, atest, -100 zł. Wrocław, 
tel. 0717322-21-89,071/784-65-62.0600/55-91-57 
FOTELIK SAMOCHODOWY Romer, 4 mies.-5 lat, własne 
pasy, 5-punktowy, rozkładany, atest, stan b. dobry -120 zł + 
fotelik Chicco, od 0 do 18 kg, zagłówek, własne pasy, rozkła
dany, atest, stan b. dobry -140 zł oraz Renolux. 0-5 lat, wła
sne pasy, 5-punktowy, rozkładany, atest, stan b. dobry -110 
zł + fotelik-nosidełko, do 10 kg, własne pasy, atest, stan b. 
dobry -120 zł. Wrocław, tel. 372-97-75,0601/19-08-44 
FOTELIK SAMOCHODOWY dziecięcy, firmy Renoiux, prod. 
francuskiej, 0-19 kg, granatowy w czerwony wzór, 5-punkto- 
we pasy, obrotowy na boki, z atestem, stan idealny, -160 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-95-77.0501/41-41-43 
FOTELIK SAMOCHODOWY dziecięcy, firmy'Romer, z nosi
dełkiem, od 0-10 kg, - 90 zł. Wrocław, tel. 071/795-49-49 
FOTELIK SAMOCHODOWY firmy Maxi Cosi, do 10 kg, sztyw
na rączka, wkładka, z atestem, własne pasy, funkcja bujacz
ka; stan b. dobry, -100 zł oraz firmy Romer, do 20 kg, własne 
pasy 5-punktowe, z atestem, stan b. dobry, prod. zachodniej, 
-110 zł. Wrocław, tel. 071/793-52-82,0608/621-12-03 
FOTELIK SAMOCHODOWY firmy Renólux, do 18 kg. wła
sne pasy, atest, zagłówek, regulacja położenia 5-puniktowa, 
stan b. dobry. - 110 zł. Wrocław, tel.-071/793-52-82. 
0608/621-12-03
FOTEUK SAMOCHODOWY niemiecki, rozkładany, od 4 mies. 
do 6 lat, pasy, atest, stan b. dobry, fotelik Romerking, od 4 
mies. do 6 lat, 5-punktowe pasy, rozkładany, atest, stan b. 
dobry, 100 zł i 120 zł, CHICCO 0-18 kg, uchylny, 3 pozycje, 
pasy 5-punktowe, stan b. dobry, fotelik Maxi Cosi, 0-10 kg, 
sztywna rączka, pojemnik, na butelki, 140 zl i 130 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-40-48,0605/06-93-62 
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI-COSI nosidełko dla dziec
ka, 1-10 kg, z budką, wkładka dla noworodka, z atestem, stan 
b. dobry -150 zł oraz Romer, Chicco, 9-20 kg, z atestem, 
regulacja oparcia, z pasami 5-punktowymi, stan b. dobry - 
110 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
HAK HOLOWNICZY do BMW E-28. Lubin, tel. 0605/52-40-40 
HAK HOLOWNICZY do Renault Megane + osprzęt - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0603/64-16-61
HAK HOLOWNICZY do samochodu Citroen BX -130 zł. Wro
cław, tel. 0603/64-16-61
HAK HOLOWNICZY do Audi 100, A6, C4. z wyciąganą głów
ką. Wrocław, tel. 0602/22-18-33 
HAK HOLOWNICZY do VW Golfa lii i VW Vento, odpinany, 
oryginalny, zamykany na kluczyk, z reduktorem gniazda przy
czepy, - 400 zł. Wrocław, tel. 07-1/355-88-46 
HAKI HOLOWNICZE Seat Malaga: ze wzmocnieniami i in
stal. elektryczną-145 zł/szt., do Fiata 125p - 55 zł, Fiata 126p
- 45 zł, szyby do Fiata 126p, 125p, Syreny, Kadetta (boczne, 
tylna. 86 r.). Gaworzyce, tel. 076/831-65-30,0606/64-27-51 
IMMOBILIZER CEL 6068 na pastylkę, nowy, zapakowany, w 
pudełku + instrukcja montażu i obsługi, cena 120 zł. Wrocław, 
tel. 0608/35-06-71
IMMOBILIZER CEL-PROTECTOR, - 60 zł. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
INSTALACJA GAZOWA BRC oryginalna do BMW, przysto
sowana do silnika 3500 ccm, butla poj. 701, -1.300 zł. Nowo
grodziec, tel. 075/736-76-19,0601/92-97-29 
INSTALACJA GAZOWA do silnika gażnikowego, kompletna, 
z dokumentacją, - 600 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 
090/34-14-92
INSTALACJA GAZOWA stan b. dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/348-46-29,0603/05-26-37 
INSTALACJA GAZOWA do silników gażnikowych: do Forda 
Transita, ze zbiornikiem o poj. 901 • 650 zł, do Forda Sierry, 
zbiornik 651 - 650 zł oraz do VW Transportera, zbiornik 1001
- 650 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14
INSTALACJA GAZOWA LANDI, 1996 r. pełna dokumenta
cja, butla 50 I, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/348-44-73, 
0604/66-82-03
O  INSTALACJE GAZOWE montaż, serwis, skup in

stalacji, używanych, także bez dokumentów oraz 
w częściach. Janików, tel. 071/303-08-93 
01030341

O  INSTALACJE GAZOWE • skup; sprzedaż instala
c ji gazowych. Wrocław, tel. 071/350-10*33, 
0601/74-56-32 81011421

KANISTRY 5. 10 i 20-litrowe - 65 zł. Wrocław, tel. 
071/793-52-51

KOŁA 14". Wałbrzych, tel. 0605/08-32-83
KOŁA zimowe, 175x14x88 + felgi, do Mercedesa, - 300 zł.
Wrocław, tel. 071/329-69-86
KOŁA do Poloneza Trucka, 2 szt, - 40 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 0603/52-94-40
KOŁA ZIMOWE komplet, prawie nowe, 195/55/R15 do Re
naulta Megane Coupe. Przyłęk, gm. Bardo, tel. 074/817-00-93, 
0600/37-00-06
KOŁPAKI do Peugeota 106, na 3 śruby, - 50 zł. Legnica, tel.
076/855-09-92,0608/85-60-05
KOŁPAKI oryg. BMW 14" - 80 zł, Mercedes, blaszane, 14" -
80 zł. Paweł, Prusice, tel. 0601/57-69-98 po godz. 16
KOŁPAKI do Mercedesa 124,15", oryginalne, stan b. dobry,
cena • 150 zł/komplet. Wrocław, tel. 0501779-70-81
KOŁPAK115", do Laguny, Megane, stan b. dobry, oryginalne,
-150 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-09
KOŁPAKI oryginalne, do samochodów prod. zachodniej, 13",
14" i 15", nowe i używane, w kompletach i na sztuki - od 20
zł/szt. Wrocław, tel. 0503/85-94-50
KOŃCÓWKI WTRYSKU PALIWA BOSCH do samochodu
Steyr, rok 1968-75, silnik 170 KM, - .100 zł. Wrocław, tel.
071/343-63-99

Haki holownicze
europejski standard - wszystkie modele aut 

AUTO CENTRUM opo11899 
Wrocław, ul. Rakowa 16 

tel. 071/325-38-30,0502 569 265,0607 241 866

KSIĄŻKA OBSŁUGI .Auto tuning" Fiat 126p, zawierającą bar- 
dzo dużo przeróbek i ilustracji do tuningu Fiata 126p - 35 zł + 
koszty wysyłki. Wrocław, tel. 0609/51 -26-64 
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ RH 7.5Jx16 H2, ET50, AD7564, 
4x100 mm. Bielawa, tel. 074/833-02-15,0604/63-73-60 
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ 6Jx15H2, śr. 65, ET-49,7-ra- 
mienna, 5-otworowa. Opole, tel. 077/460-80-39 
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ Centra KBA42472,5.5Jx13H2 
ET38, wzór gwiazda 5-ramienna. Opole, tel. 077/456-21-40, 
0602/87-81-45
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ ENKEI HR 8/5J/15 ET35,1989 
r., prod. japońskiej. Wrocław, tel. 06Ó1/73-20-98 
KUPIĘ FELGI lub Gale koła do ładowarki Fadroma ŁT-1, sta
rego typu. Ząbkowice śląskie, teL 074/641-03-02 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE AZEV8Jx17 H2 ET30C801730 
100L4, 4x100 mm, 2 szt. Bielawa, tel. 074/833-02-15, 
0604/63-73-60
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do Renault Clio. Legnica, tel. 
076/887-19-21 po godz 17,0608/48-51-23 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do Seata Cordoby, najchętniej 
oryginalne z oponami 185 x 60 x 14..Lwówek Śląski, tel. 
0603/74-73-17
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 14/15" na 5 śrub, odl. między 
otworami 58 mm. Wałbrzych, tel. 0602/52-55-51 r 
074/846-55-34 w godz. 9 -17 ■
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE z oponami lub bez, 14" lub 15",
rozstaw 108 mm, do Audi 100, ładny wzór. Żagań, tel.
068/377-02-68,0600/35-73-63
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do VW Golfa III, oryginalne, 14".
Bolesławiec, tel. 075/647-81-00,0600/42-27-32
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ w cenie do 2.500 Zł. Kępno,
tel. 062/781-44-74
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ w stanie dobrym oraz felgi
17" z rantem, najchętniej 8.5"-10", do BMW 525 z 1993 r.,
24V. Legnica, tel. 0603/80-26-88
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ z demontażu krajowego, z
dowolnym zbiornikiem, może być bez dokumentacji, z terenu
Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Wielkopolski. Syców, tel.
0502/53-97-04
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ z dokumentacją lub bez do
kumentacji. Trzebnica, tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ maksymalnie 3-letnią, z ho
mologacją. Wrocław, tel. 071/784-50-49 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do Poloneza. 1-punktowy 
wtrysk, z montażem - do 750 zł. Wrocław, tel. 0600/80-22-25 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ kompletną, do Poloneza z 
silnikiem GLI, wtrysk jednopunktowy. Wrocław, tel. 
0502/17-57-45
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do Fiata Brava, 1400 ccm, 
12V, wtrysk jednopunktowy, typu Lovato lub BRC. Wrocław, 
tel. 071/789-57-36,0608/06-43-22 
KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI BMW 320,1979/82 r. .rekin'. Wał
brzych. teł. 0609/26-53-79

O P O N Y
NOWE I UŻYWANE

sprzedaż, wyważanie, serwis 
montaż zakupionych opon § 

gratis s

PROMOCJA °
przy zakupie opon le tn ich 

do 20% rabatu 
Wrocław, ul. Ślężna 78 (pizy basenie) 
tel. 367-01-75 lub 0-601 730 197

KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI VW TRANSPORTER BUS .ogó
rek* lub T2, w j. niemieckim lub polskim. Żagań, tel. 
068/377-02-68.0600/35-73-63 
KUPIĘ ODKURZACZ SAMOCHODOWY na 12 V. podłącza
ny pod zapalniczkę. Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
KUPIĘ OR0NĘ BRIDGESTONE STEEL BELTED 60 
275/60/15. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
KUPIĘ OPONĘ DĘBICA VIVO używaną, 185/70 R13. Zielo
na Góra. tel. 0605/23-51-77
KUPIĘ OPONĘ GOODYEAR EAGLE NCT3175/70 R13, uży
waną. Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
KUPIĘ OPONY do .Hanomag' (Fadroma), 2 sztuki, wymiary
20.5 x R25, Michelin typ .B* lub 20.5 x 25 EM, Nylon Semperit 
lub podobne. Wrocław, tel. 0502/54-08-12 
KUPIĘ OPONY LETNIE 215 x 65 x 15", nowe lub używane, 
stan dobry, 4 szt. Wrocław, tel. 0601/77-52-24 
KUPIĘ OPONY MICHELIN MXT 175 x 70 x 13. Lubin, tel. 
0503/94-02-11
LAKIER MOLYKOTE bezbarwny, samochodowy, puszka 5 kg,
-110 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-37-11- V 
LAKIER SAMOCHODOWY z dodatkami, 4,51, niebieski RAL 
5009, - 200 zł. Brzeg, tel. 0502/29-21-46 
LAMPY RAJDOWE BOSCH dalekosiężne, w opakowaniu, z 
żarówkami 100 w, - 380 zł. Wrocław, tel. 071/347-62-00 
LODÓWKA SAMOCHODOWA termos, na 12 V, -150 zł. Zie
lona Góra. tel. 0603/20-55-71
OGRZEWANIE WEBASTO 24V. - 300 zł. Wolibórz, tel. 
074/872-54-89
OLEJ CASTROL GTX mineralny, 51 - 55 zł; GTX 5 półsynte- 
tyczny, 41 - 80 zł. Wrocław, tel. 0602/65-51-89 
OPONA 185 x R14C, nowa, 2 szt. -170 zł/szt. Oleśnica, tel. 
071/398-35-38
OPONA wym. 385 x 65 x R 22.5", z felgą, - 350 zł. Wądroże 
Wielkie, tel. 076/857-45-73 po godz 20 
OPONA 155/70 R13, - 85 zł. Wrocław, tel. 071/368-80-12 
OPONA DUNLOP SP6 175 x 70 R13, 82T. Rybnica, tel. 
075/751-45-85
OPONA KUMHO 185/65 R14, nowa. Wrocław, tel. 
071/351-04-28
OPONA MICHELIN MXL175 x 70 R13 82 T, na felgach, do 
Opla Kadetta, stan b. dobry. Rybnica. tel. 075/751-45-85 
OPONA STOMIL 9x20, do samochodów ciężarowych. Wro
cław. tel. 071/351-04-28
O  OPONY nowe i używane, od 12" do 17", również 

do aut dostawczych, stan- b. dobry, duży wybór. 
Felgi stalowe i aluminiowe. Czynne codziennie w 
godz. 8-18, w sobotę 8-14. Wrocław, ul. Miecho
wity 2 (boczna pl. Kromera), tel. 0503/83-13-90 
01029291

0  OPONY używane, importowane, 12-16", około 
1500 sztuk, sprzedam natychmiast, atrakcyjna 
cena przy zakupie całości, cena wstępna 10 zł/szt. 
Gryfów Śl., tel. 075/781-45-92, 0604/30-27-59 
01029671

OPONY o wym. 18 R 22,5,1250 x 20,1250 x 18-100 zł/szt.
1 inne. ..tel. 094/342-31-30
OPONY 195/50/15, stan idealny. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0502/67-24-96
OPONY 13-15", różne rozmiary, w cenie 40-60 zł. Chojnów, 
tel. 076/819-10-04,0604/19-61-54 
OPONY zimowe, 225 x 45 x 16. prawie nowe -1.200 zł. Go
styń. tel. 0601/73-92-95
OPONY używane do Stara, 9.00-20,3 sztuki, bieżnik V-32, - 
140 zł/szt. Jaworzyna Śl., lei. 0603/07-53-97.074/858-78-50 
OPONY do samochodu terenowego, z małym przebiegiem, 
1200/20. 1200/18, 1300/18, - 200 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-06-45,0603/74-97-93
OPONY używane, stan idealny: Kumho 755,175x 70 x R13, ‘ 
Kleber 185 x 70 x R14. Pirelli P4000 205 x55 x R15. P-4145 
x R13, Kormoran 195 x 75 x R14C, Michelin XT-2 185 x 65 x 
R15, Dunlop D8M2195 x 65 R15, Dunlop SP-200E 215 x 65 
x R16, cena 80-150 zł/szt. Leszno, tel. 0602/88-12-63 
OPONY 195 x 55 x 13 -100 zł/szl Mirsk, tel. 0603/96-18-91 
OPONY do samochodów terenowych -150 zl/szt. Mirsk, tel. 
0603/96-18-91
OPONY 155/70/13. Oleśnica, teC 071/315-40-51 
OPONY 195x65x15. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81 
OPONY 16,9x34,2 szt., używane rok, do maszyn rolniczych,
-1.000 zł. Rydzyna, tel; 0601/85-58-26
OPONY 120 szt., używane • 20 zł/szt. Siekierczyn, tel..
075/724-40-62,0604/19-82-96 \
OPONY używane - 25 zł/szt. Świebodzice, tel. 074/654-48-72 
po godz. 20.0602/19-12-76 ' _v  
OPONY wielosezonówe, 175x70x13, stan b. dobry - 80 zł/szt 
Świeradów Zdrój, tel. 075/781-74-01,0606/16-39-18 
OPONY wym. 175/70/13 na alum. felgach, oryg. do Opla, 4 
szt., stan b. dobry - 400 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-87-87 ' .

O P O N Y TA N IO !
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OPONY używane, 13", 14" i 15" - od 35 zł/szt. Wiązów, tel. 
0605/05-93-66
OPONY używane, 205/55/16, 225/50/16, stan idealny, po 2 
szt. • 150 zł/szt. Wiązów, tel. 0605/05-93-66 
OPONY używane, 13-15"* • 45 zł/szt. Wojkowice, gm. Żóra
wina, tel. 0605/24-58-11
OPONY używane • po 60 zł. Wrocław, tel. 0602/63-65-21 
OPONY 195/65/15, 225/60/16, - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/321-69-61
OPONY nowe. letnie, 225x60x15. Wrocław, tel. 071/363-46-76 
OPONY używane, wym. 185/65/14,2 szt., 165/70/14,4 szt., 
235/60A/R13,6 szt.. 205/50/15,2 szt., 195/70/14 M+S, 2 szt., 
185/60/14, 2 szt., 205/65/15". 4 szt. Wrocław, tel. 
071/368-19-33,0602/74-84-24 
OPONY wym. 155/70/R 13", stan b. dobry - 50 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/354-21-43
OPONY 205x60x13,2 szt. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
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 195/60 R15,195/55 R15,195/50 R15, 205/65 R15.
205/50 R15,215/60 R15.205/45 R16,205/50 R16 i inne. od
50 zł/szt. Wrocław, tel. 071/315-30-99
OPONY 225 x 50 x 16, roczne, • 500 zł. Wrocław, tel.
0601/74-63-86
OPONY BARUM Bravura i Brilantis, fabrycznie nowe, na gwa
rancji, różne rozmiary, od 12 do 16", pojedynczo lub w kom
pletach - od 150 zł/szt. Wrocław, tel. 0502/29-21-51 
OPONY BRIDGESTONE 185/65 R 15.4 szt.. opony Dunlop.

185/65 R15,4 szt., fabrycznie nowe - 700 zł/komplet? Wro
cław. tel. 0502/29-21-51
6  OPONY CIĘŻAROWE I ROLNICZE prod. rosyjskiej, 

nowe, dętkowe: 650x16, 840x15, 750x20, 825x20, 
900x20, 1000x20, 1100x20, 1200x20, 11.2x20, 
12.4x28, 15.5x38 oraz opony bezdętkowe: 
215x17.5, 295x22.5, 315x22.5, 385x22.5. Faktury 
VAT. Możliwość dowozu do nabywcy. Gryfów Śl., 
tel. 075/781-41-74, 0603/66-16-74 01028161

OPONY CONTINENTAL 2 szt.. 175/70/13. nie używane. Kę
dzierzyn-Koźle, tel. 077/487-57-97 
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, iiB* i inne, stan 
idealny, b. mało używane i nowe, od 50 zł. Wrocław, tel. 
071/349-27-83 •
OPONY DĘBICA VIVO letnie, 4 szt., 175/70 R13, - 35 zł /szt 
Strzelin, tel. 071/796-21-99
OPONY DĘBICA 155 x 70 x R13, radialne, 4 sztuki, niewielki 
przebieg, -140 zł. Wrocław, tel. 071/34544-69,0503/74-29-62 
OPONY DUNLOP 230/55 390,4 sztuki oraz Michelin 220/55 
390,4 szt Lubin, tel. 0605/52-40-40 
OPONY DUNLOP SP Sport 2000, o wym. 195 x 45 x 15", 
nowe, 4 szt, - 800 zł. Świdnica, tel. 074/852-20-97 
OPONY DUNLOP 205 x 60 x 15, komplet. - 450 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
OPONY FIRESTONE rozm. 225/60/15,2 szt., stan dobry - 50 
zł/szt. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPONY FULDA175 x 70 x 13. komplet, nowe, - 380 zł. Wro
cław. tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 .
OPONY KORMORAN SPRINT rozm. 185 x 60 x 14". nowe, 
letnie, kierunkowe -180 zł/szt. Wołów, tel. 071/389-45-10 
OPONY KORMORAN IMPULSER letnie, 2 szt. 175/70 R14, 
używane 1 sezon, stan b. dobry, -100 zł. Strzelin, tel. 
071/796-21-99
OPONY MICHELIN 2 szt., 175/70/13. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/487-57-97
OPONY MICHELIN 185 x 60 x 14 82T - 80 zł/szt. Oława. tel. 
071/313-01-77
OPONY MICHELIN 195/50/R15,82V, MX V2.2 sztuki, bieżr
nik 7 mm, - 250 zł. Piekary, gm. Jelcz-Laskowice, tel.
071/318-40-77, 0604/42-70-15
OPONY MICHELIN 235/40/17", stan dobry. Wałbrzych, tel.
0609/27-44-07
OPONY MICHELIN nowe, do samochodu ciężarowego, 
295/80R22.5, XZA1 - 3 szt., XDA1 - 4 szt, -1.100 zł /szt Wro
cław, tel. 071/316-81-63
OPONY MICHELIN letnie, 225/60 2R16", 4 szt. oraz zimowe 
165/70 R13 a także felgi z oponami zimowymi do Fiata Se-, 
icento. Wrocław, tel. 0607/09-49-41 
OPONY MICHEUN PILOT 205/50/15, stan idealny -130 zł,

. opony 205/402R/17,2 szt., stan dobry -100 zł/szt. Wrocław, 
teł, 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 bież
nikowane. Wrocław, tel. 071/349-27-83 
OPONY MICHELIN 175/70/13,4 szt. -200 zł. Wrocław, tel.
782-74-25
O  OPONY NOWE I UŻYWANE 12"-17", również do 

aut dostawczych, stan b. dobry, duży wybór oraz 
felgi stalowe i aluminiowe. Czynne codziennie w 
godz. 8-18, w sobotę 8-14. Wrocław, ul. Miecho
wity 2, (boczna pl. Kromera), tel. 0503/83-13-90 
01030081

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 konkuren
cyjne. Sobótka, tel. 0606/40-81-20. 071/391-11-64 
01024371 ,

O  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 alumi
niowe: VW T4 ,15", Renault Megane 16", Merce
des 15", czynne pn.-pt 9-18, sob.9-15. Wrocław, 
ul. Bora Komorowskiego 53, tel. 071/345-47-34, 
0501/02-60-62 81011931

O  OPONY NOWE I UŻYWANE 12-17", również do aut 
dostawczych, stan b. dobry, duży wybór oraz fel
gi stalowe i aluminiowe, nowe modele, skup, 
sprzedaż, zamiana. Czynne codziennie w 
godz. 9-22, także w soboty. Wrocław • Złotniki, tel. 
0502/37-81*98, ul. Kielecka 64, teł. 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. Mo- 4  
krzańskalO,wylot na Lubin, tel. 071/349-27-83 w 
godz. 8-20,0601/55-26-69 02021821

O  OPONY NOWE, UŻYWANE, BIEŻNIKOWANE do aut 
osobowych i dostawczych, 12-17”, Dębica, Olsz
tyn, 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 R171 inne. Felgi stalowe. Wymiana i, wy
ważanie na miejscu, Wrocław, ul. Jedności Naro- 
dowej187oficyna, tel. 071/372-16-85,0601/75-02-60 
81011371

OPONY PIRELLI P-6000 fabrycznie nowe, nie używane, 
195/60/15, - 250 zł /szt.. Namysłów, tel. 0604/89-65-56, 
077/410-15-36
OPONY PIRELLI 225/55/16, 2 szt. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
OPONY PIRELLI 205x55x16, 4 szt. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
OPONY PIRELU 175x50x13,4 szt. stan różny. Trzebnica, 
tel. 071/312-17-09,0602/50-80-10 
OPONY PIRELU P-6000195/55/15, nowe. • 800 zł. Wrocław, 
tel. 0501/60-91-83
OPONY PIRELLI 195/65 R14, 3 szt. Wrocław. teL% 
071/351-04-28
OPONY PIRELLI 225x50x16. 2 szt. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
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OPONY PIRELLI175/R14. 4 szt., bieżnik ok. 5 mm, stan b.
dobry, - 240 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67
OPONY PIRELLI P 700-2 205/50 R15, stan b. dobry, 4 sztuki,
- 400 zł. Wrocław, tel. 0605/07-09-33
OPONY RADIAL 215/65 R15, 2 szt. b. dobre i 2 szt. słabe.
Wrocław, tel. 071/351-04-28
OPONY STOMIL rolnicze, 4 szt. - 200 zł, - 400 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
O  OPONY UŻYWANE letnie 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

OPONY ZIMOWE 15"-16", nowe i używane: VW Golf IV, Bora, 
Passat, Sharan. Nowogrodziec, tel. 0502/33-76-86, 
0608/72-14-92
O  OPONY DO AUT CIĘŻAROWYCH używane, bież

nikowane, nowe, 8.25 x 20, 900 x 20,1000 x 20, 
1100 x 20,295/80 R22.5,11R x 22.5,315/80R 22.5, 
12R 22.5, opony do naczep, 365/80 R20, 385/65 
R22.5, opony „do lasu": 1200 x 18,1200 x 20,1500 
x 20, w ciągłej sprzedaży felgi bezdętkowe do aut 
ciężarowych, możliwość montażu ̂ zakupionych 
opon i. felg, ceny opon od 80, zł/szL Ząbkowice 
Śląskie, ul. Waryńskiego 13, tel. 074/815-40-67, 
0601/79-01-77 01022911

O  OPONY UŻYWANE SPRZEDAM • wszystkie typy, 
rozmiary, serwis, gwarancje, felgi stalowe i alu
miniowe, niskie ceny. Grabów, tel. 062/730-52-06, 
0603/88-29-85 01028961

ORUROWANIE do samochodów terenowych, dostawczych, 
ciężarowych i osobowych. Wrocław, tel, 0607/48-95-76 
OWIEWKA do samochodu ciężarowego - 500 zł. Leszno, teł. 
065/520-19-50
PASKI KLINOWE różne rozmiary - 4 zł/szt. Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
PASKI KLINOWE różne - 3 zł/szt., pasy parciane, różne - 50 
zł/szt. Wrocław, tel. 0609/17-42-35 
PASY BEZWŁADNOŚCIOWE przód i tył. czarne lub czerwo
ne • od 150-200 zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-18
O  PLANDEKI NIEPRZEMAKALNE lekkie, silne, trwa

łe, metalowe oczka mocujące, odporne na tem
peraturę. Również pokrowce na przykrycie kom
bajnów, maszyn rolniczych i samochodów. Cena 
4 zł/m2. Plandeki grube - 20 zł/m2. Na życzenie 
wysyłamy pocztą, wystawiamy faktury VAT. Świd
nica, tel. 074/853-72-77 01030131

POKROWCE z .misia", do Opla Kadetta, czarno-białe - 70 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-67-00,0607/30-63-41 
ROLETA BAGAŻNIKA i siatki do sam. kombi Opel, BMW, VW. 
Namysłów, tel. 0604/89-65-56
ROLETY do samochodu Opel, VW, BMW. Audi - od 250 zł. 

, Namysłów, tel. 0604/89-65-56 
ROLETY BAGAŻNIKA siatki do samochodów kombi, Opel, 
Ford, VW, Audi, Mercedes 124, BMW i inne. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61
ROLETY BAGAŻNIKA siatki, relingi do aut kombi, van. Trzeb
nica, tel. 071/312-32-91
O  SERWIS I SPRZEDAŻ OPON ORAZ FELG ALUMI

NIOWYCH I STALOWYCH, 12-18", również do sa
mochodów dostawczych i ciężarowych (na zamó
wienie). Felgi stalowe, w kompletach i pojedyn
czo, do aut zachodnich osobowych i dostaw
czych. Sprowadzamy felgi na indywidualne zamó
wienie. Felgi aluminiowe, nowe modele, 13-18", 
nowe i używane, do wszystkich typów pojazdów. 
PROMOCJA!. Przy zakupie kpi. opon, montaż gra
tis! Wrocław-Leśnica, ul. Mokrzańska10,wylot na 
Lubin, tel. 071/349-27-83 w godz. 8-20, 
0601/55-26-69 02021851

SPRĘŻYNY SPORTOWE i amortyzatory - od 280 zł. Wrocław, 
tel. 0501/44-58-37
SZYBERDACH 77.5 x 39 cm, nowy, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0602/63-65-21
ŚWIECE ŻAROWE do Nissana Sunny 1700 ccm diesel N-13, 
nowe. Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
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

USZCZELKA GUMOWA do drzwi kabin izotermicznych, nowa, 
1500 mb, - 300 zł. Wrocław, tel. 0600/80-22-55

KUPIĘ  
SAM OCHÓD

O  „ABSOLUTNIE, AKTUALNIE, ATRAKCYJNIE, 
CAŁE I POWYPADKOWE AUTA KUPIĘ” - całkowi
cie rozbite, spalone, płacę gotówką natychmiast, 
własny transport, fachowe doradztwo, auta oso
bowe, dostawcze, Jeepy, vany, najlepsze ceny, 
aktualne non-stop. Wrocław, tel. 0605/38-04-78 
81011301

O  0601/71-69-78,0601/77-87-40 to numery telefonów, 
które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po wy
padku. Natychmiastowa wypłata gotówki, trans
port gratis - wystarczy zadzwonić. Wrocław 
81011321

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, Mazda, Hon
da, Opel Corsa, Astra, Vectra, Omega, Agila, Ka
dett, Audi A6, A 8 ,100 C4,80, VW Polo, Golf, Pas
sat, Skoda, Daewoo, Nissan, wszystkie inne. marki 
i modele po, wypadku lub do remontu, KUPIĘ, Ole
śnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 81011901 

ARO 243,244,1984/86 r., 3100 ccm, diesel 4 WD, sprawny 
technicznie - do 2.000 zł. Nysa, tel. 0608/13-76-34 
AUD1100,1983/88 r. .cygaro", na białych tablicach. Kowary, 
tel. 0607/65-59-61
AUD1100 C4,1988/90 r. zadbany, na białych tablicach, bez 
prawa rejestracji. Leszno, tel. 0602/81-43-13 
AUD1100 AVANT, 1988/91 r., benzyna, diesel na białych ta
blicach. Brzeg Dolny. woj. wrocławskie, tel. 0503/89-92-39 
AUDI 80 B4 z uszkodzonym nadwoziem lub silnikiem, w roz
liczeniu samochód BMW 324,1988 r., diesel, 4-drzwiowy, w

b. dobrym stanie. Zielona Góra, tel. 068/325-04-69,
0601/18-89-01,0608/23-55-66
AUDI 80,1985/93 r. uszkodzony, bez silnika, z uszkodzonym
lub do remontu, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,
0604/53-18-57
AUDI 80,1987/93 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
AUDI 80,1989/90 r., turbo D sprowadzony w całości, bez do
datkowego wyposażenia, karoseria w dobrym stanie, zwra
cam za przejazd, do 17.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-34-95 
AUDI A4,1994/96 r. może być o dużej pojemności, klimaty
zacja, alum. felgi, automatic, pełne wyposażenie, może być 
bez skórzanej tapicerki. Kalisz, tel. 0603/82-22-26 
AUDI A6 ,1995/97 r., 2500 ccm, TDi, ABS, klimatronic, po
duszka pow., wyposażenie el., 6-biegowy, alum. felgi. Sobót
ka, tel. 0602/79-54-84
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

BMW 316 po 1985 r., na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0501/98-13-82
BMW 318 po 1985 r., na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0501/98-13-82
BMW 318 E-36, 1992/95 r., 1800 ccm, mocno uszkodzony
lub po spaleniu, zarejestrowany w Polsce. Wrocław, tel.
0503/90-55-84,0503/96-79-19
BMW 320 po 1985 r., na białych tablicach. Wrocław, tel.
0501/98-13-82
BMW 524 td, 1987 r., 2400 ccm, turbo D na białych tablicach, 
w b. dobrym stanie, bogato wyposażony (el. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. lusterka, ABS, komputer, webasto itd.), chęt
nie czamy lub srebrny metalic, manualna skrzynia biegów. 
Lubin, tel. 076/749-33-25,076/847-91-72 
BMW 524,1988/90 r., 2400 ccm, turbo D w dobrym stanie, na 
białych tablicach, lub bez dokumentów. Jelenia Góra, tel. 
0501/62-45-45
BMW 524 TD, 1989/91 r„ 2400 ccm stan dobry, na białych 
tablicach, bez prawa rejestracji, bez dokumentacji. Jelenia 
Góra, tel. 0501/62-45-45
CHEVROLET ASTRO cały lub po wypadku, do 1.500 DEM. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
CHRYSLER LE BARON zniszczony, rozbity, z dokumenta
cją. Wrocław, tel. 0608/22-30-63 
CHRYSLER VOYAGER, turbo D po 1996 r., może być lekko 
uszkodzony. Bolesławiec, tel. 075/732-69-86,0502/32-23-67 
CHRYSLER VOYAGER, 1991/95 r., 3000 ccm, benzyna na 
białych tablicach. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
CITROEN BERLINGO może być lekko uszkodzony. Wrocław, 
tel. 0501/73-38-30
CITROEN XA>mA, 1994/95 r. poj. 1,6-2.01, -15.000 zł. Nysa. 
tel. 077/433-44-63
CITROEN XM. 1995/01 r.. 2100 ccm. turbo D na białych tabli
cach. za ok. 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-50 
CITROEN XSARA KOMBI, 1998 r.. HDI na białych tablicach, 
do sprowadzenia. Lubin, tel. 0601/05-58-70 
CITROEN XSARA, 2000 r., 1900 ccm, turbo D pełne wypo
sażenie elektr., w cenie do 35.000 zł, w rozliczeniu Peugeot 
Partner 1.9 D, uniwersalny, • 26.900 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-62-76
CITROEN ZX, 1600 ccm na białych tablicach. Zielona Góra, 
tel. 0609/02-74-00
DAEWOO TICO bez wypadku, od I właściciela. Złoty Stok, 
tel. 074/817-50-01
DAIHATSU CHARADE, 1984/87 r., 1000 ccm, diesel na bia
łych tablicach. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
DAIHATSU CHARADE G-30, 1985/86 r.. 1000 ccm. diesel
4-drzwiowy, w całości lub na części, na białych tablicach - do 
900 DEM, ewent. może być 2-drzwiowy. Żagań, tel. 
068/360-69-25
FIAT 125P, POLONEZ w zamian za wyrejestrowanie, stan
obojętny. Wrodaw, tel. 0608/16-25-78
FIAT 125p mało używany, zadbany, garażowany, rocznik bez
znaczenia. Wrocław, tel. 071/351-15-65
FIAT 125p, 126p przyjmę za wyrejestrowanie. Wrocław, tel.
0502/30-58-58
FIAT 126p do remontu, w rozliczeniu Escort XR3i, z dopłatą. 
Bielawa, gm. Dzierżoniów, tel. 074/645-36-87,0603/81-53-63 
FIAT 126p sprawny, tanio. Gajków, woj. wrocławskie, tel. 
0501/71-00-82 >
FIAT 126p stan obojętny. Jelenia Góra, tel. 0603/25-96-02 
RAT 126p BIS, 700 ccm zdekompletowany, uszkodzony. Ła
gów Lubuski, tel. 068/341-25-60 po godz. 16 
FIAT 126p uszkodzony, do poprawek lub na części, z okolic 
Oleśnicy. Oleśnica, tel. 0600/35-36-53 
FIAT 126p od I właściciela, w oryginalnym stanie. Oława, tel. 
071/303-39-10

FIAT 126p do 1998 r., stan obojętny. Świebodzice, tel. 
074/854-36-50 ' f f i T l  .
FIAT 12£p-roCfni£ i Kań obojętny, za rozsądną cenę. Świe
bodzice, tel. 074/854-51-61
FIAT 126p Cinquecento, Skoda, Polonez, po rozsądnej ce
nie, może być do remontu, malowania, -10.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-10-68
FIAT 126p stan i rok obojętny. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
FIAT 126p po wypadku lub do remontu, rozsądna tóna. Wro
cław, tel. 0605/82-49-57
FIAT 126p FL, 1988/94 r.. 652 ccm uszkodzony, do remontu
lub lakierowania. Wrocław, tel. 0607/82-97-45
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm kolor obojętny, przebieg do
70.000 km, bez wypadku, w dobrym stanie techn., w cenie do
2800 zł. Ozimek, tel. 077/465-31-19
FIAT 126p, 1992 r. uszkodzony, do 1.200 zł. Michałowice, tel.
071/316-36-01
FIAT CINOUECENTO lub Seicento, lub inne, małe. Wrocław, 
tel. 0502/91-86-83
FIAT CINOUECENTO po 1995 r., uszkodzony lub w całości. 
Wrocław, tel. 0601/71-69-78
FIAT CROMA, turbo D może być do poprawek blacharsko-la-
kiemiczych. Wrocław, tel. 0608/77-97-09
FIAT DUCATO, TRANSIT maks lub podobny, ok. 30.000 zł
brutto. Zielona Góra, tel. 068/324-48-79,0602/39-36-17
FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r.. 1900 ccm, JTD na białych
tablicach, do sprowadzenia. Lubin, tel. 0601/05-58-70
FIAT PALIO, 1999/00 r„ 1200 ccm z fabryczną homologacją
na dostawczy, fakturą VAT, ok. 25:000 zł. Kluczborrk, tel.
077/418-32-31,0602/65-41-78
FIAT PANDA zarejestrowany, stan ogólny dobry, nie wyma

gający remontu blacharki, z ok. Wrocławia, do 2.500 zł, pilne. 
Wrocław, tel. 0502/31-65-51
FIAT PANDA, 1991/93 r., 750 ccm rozbity, uszkodzony, z do
kumentacją. Bogatynia, tel. 0602/81-23-32 
FIAT PUNTO od pierwszego właściciela. Leszno, tel. 
0603/67-31-30
FIAT PUNTO do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
FIAT PUNTO, 1994/99 r. stan b. dobry, I właściciel, bez wy
padku. może być do poprawek blacharsko-lakiemuczych. 
udokumentowane pochodzenie. Wrocław, tel. 071/372-47-88 
FIAT REGATA, 1988/90 r., 1700 ccm, diesel stan b. dobry, na 
białych numerach, w bogatym wyposażeniu, cena do 1000 
DEM. Ostrzeszów, tel. 0601/71-51-51 
FIAT SEICENTO lub Cinquecento, lub inne, małe. Wrocław, 
tel. 0602/80-30-57
FIAT SEICENTO, 2001 r.. Wrocław, tel. 0602/60-26-37 
FIAT TEMPRA, 2000 ccm na białych tablicach, może być bez 
prawa rejestracji i z uszkodzonym tyłem. Wrocław, tel. 
312-88-48,0605/25-29-49
FIAT TEMPRA, 1991/95 r. na białych tablicach, na części, do
1.000 DEM. Góra, tel. 0601/05-81-98
FIAT UNO, 1984/95 r., 1300 ccm. diesel. Chojnów, tel. 
0607/40-95-43
FIAT UNO, 1989/98 r. 3-drzwiowy, bez prawa rejestracji. Je
lenia Góra. tel. 0603/61-59-50.0609/26-96-78 
FIAT UNO, 1991/93 r. w stanie dobrym, 5-drzwiowy, o małej 
pojemności, nie biały. Wrocław, tel. 071/355-24-27, 
0605/14-41-11
FIAT UNO, 1993 r. uszkodzony lub w całości. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
FORD, 1983/89 r. diesel lub z inst. gazową, 4-drzwiowy, po 
wypadku lub do remontu. Wałbrzych, tel. 074/848-22-60, 
0605/91-04-65
FORD CARGO, 1991 r., 10000 ccm kolor obojętny, model
18-24 lub większy, z silnikiem Cumminsa, koła 22.5", hamul
ce pow., może być bez zabudowy w całości lub na części. 
Słupiec, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/89-38-36 
FORD ESCORT, 1600 ccm, 1800, diesel 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, do 89 r., najlepiej niebieski mćtalic, kpi. dokumentacja, 
na białych tablicach. Poznań, tel. 0607/19-92-70 
FORD ESCORT rozbity, uszkodzony, stan obojętny. Świdnic 
ca. tel. 074/858-99-67,0606/12-99-22 
FORD ESCORT, 1988/90 r. 3-drzwiowy, uszkodzony - do
2.500 zł. Wałbrzych, tel. 0600/69-98-60 
FORD ESCORT, 1990/95 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
FORD ESCORT KOMBI, 1991/92 r.. 1800 ccm. diesel do
11.000 zł. Zgorzelec, tel. 0501/46-75-93
FORD ESCORT, 1994/97 r.,1800 ccm. TDi. Krosno Odrz., 
tel. 068/383-84-95
FORD FIESTA, 1980/91 r. uszkodzony, bez silnika, lub do re
montu, zarejestrowany, składak. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57
FORD FOCUS. Wrocław, tel. 071/328-80-52 
FORD FOCUS KOMBI, 1998 r., 1800 ccm, TDI na białych ta
blicach, do sprowadzenia. Lubin, tel. 0601/05-58-70 
FORD GRANADA, 2800 ccm, V6 automatic, chętnie z inst 
gaz., stan nadwozia obojętny, silnika i skrzyni b. dobry, tanio. 
Wałbrzych, tel. 0609/27-44-07 
FORD GRANADA, 1977 r„ 2300 ccm, benzyna automatic, 
limuzyna, stan b. dobry. Krasiejów, tel. 077/465-29-51, 
0607/60-59-91
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r. 1.8 TD lub 2.0E, na białych 
tablicach, do sprowadzenia. Lubin, tel. 0601/05-58-70 
FORD MONDEO, 1998/99 r. ciemny metalic, bez wypadku, I
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z lat 87 - 96, również po wypadku, uszkodzonego

. Wrocław, tel. 0-601 71 03 50 ,

właściciel, bogate wyposażenie, serwisowany. Namysłów, tel. 
077/410-24-62
FORD ORION lub Escort kombi, 90/93 r. lub Sierra sedan. 
Jelenia Góra, tel. 0600/28-93-96 
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, 1987 r.. 2300 ccm, diesel na białych zachod
nich numerach, w stanie idealnym, w bogatej wersji, tylko po
ważne oferty, cena do 2500 zł. Ostrzeszów, tel. 0601/71-51-51 
FORD TRANSIT, 1978/85 r. bus lub skrzyniowy, uszkodzony, 
po wypadku, rej. w Polsce lub na białych tablicach. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT BUS, 1983/85 r., 2500 ccm. diesel na bia
łych tablicach. Wrocław, tel. 0608/01-75-70 
FORD TRANSIT, 1986/91 r. zarejestrowany w Polsce, 
uszkodzony lub po wypadku, rej. na 3.51 (całk. masa). Wro
cław, tel. 349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/91 r. bus lub blaszak, na białych tabli
cach lub rej. w Polsce, po wypadku. Wrocław, tel. 
0604/68-71-95
FORD TRANSIT. 1984/951, 2500 ccm. diesel może być do 
małego remontu. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
FORD TRANSIT, 1990/96 r„ 2500 ccm, diesel zarejestrowa
ny, techn. sprawny, w dobrym stanie. Legnica, tel. 
076/722-90-43,0606/14-33-94 
FORD WINDSTAR, 1994/96 r. po wypadku, do remontu, rej. 
w kraju. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD, MERCEDES, AUDI po 1988 r., diesel lub benzynowy 
z inst. gazową, w rozliczeniu nowe części zamienne z likwi
dowanego sklepu motoryzacyjnego, wartość 6.000 zł + do
płata do 17.000 zł. Lubachów 3, gm. Świdnica, tel. 
074/850-99-38,0502/52-04-87 (SMS)
HONDAACCORD, 1989/92 r. lub samochód prod. niemiec
kiej, z dużym bagażnikiem albo kombi. Jelenia Góra, tel. 
0600/28-93-96
LUBLIN może być do remontu. Wrocław, tel. 341-64-61. 
0608/25-02-11
LUBLIN II do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
LUBLIN II. 1995/98 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
MAGIRUS 256 D na części lub części. Nysa, tel. 
0603/95-77-95
MAZDA 626, 1992/93 r., diesel po wypadku. Jawor, tel. 
0608/08-91-17
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, ben
zyna, Mercedes 124 230 E, 260 E, 300 E do 1992 r., 
Nissan Bluebird do 1992 r., benzyna, Volvo 240 
do 1992 r., benzyna, na białych tablicach., tel. 
074/837-21-51 01029401

MERCEDES 126 na białych tablicach -. Głogów, tel. 
0600/41-16-63
MERCEDES 190124 D. 1980/94 r.. diesel chętnie do małych 
poprawek blacharsko-lakierniczych, mechanicznych. Wro
cław, tel. 0607/81-54-10-
MERCEDES 200124 D. 2000 ccm, diesel po wypadku, znisz
czony, spalony, niekompletny, z polską dokumentacją. Opo
le, tel. 0501/08-85-53
MERCEDES 207,2400 ccm, diesel krótki, niski, oszklony, na 
białych tablicach. Lubin, teł. 0502/54-52-66 
MERCEDES 207,307 pojemność silnika 2400 lub 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 207, 307,407,410 może być uszkodzony, do 
remontu. Leszno, tel. 0601/84-83-52 
MERCEDES 208,210,308,310,410,1989/94 r., 2300 ccm, 
diesel zarejestrowany, techn. sprawny, w dobrym stanie. Le
gnica. tel. 076/722-90-43.0606/14-33-94 
MERCEDES 230 123 E. 1983/84 r. stan b. dobry, na białych 
tablicach. Sulechów, tel. 0602/36-16-87, woj. zielonogórskie 
MERCEDES 230,280123, COUPE, 1980/84 r.. benzyna, gaz 
stan idealny, zarejestrowany w Polsce, może być po wypad
ku, lekko uszkodzony. Wrocław, tel. 0607/10-92-68 
MERCEDES 240123 D szyberdach, wspomaganie, 4 zagłów
ki, bez korozji, w dobrym stanie, z małym przebiegiem, na 
białych tablicach.., tel. 0604/14-68-58 
MERCEDES 240 123,1982/84 r. stan ogólny dobry, na raty 
przez komis. Ostrów Wlkp., tel. 062/739-00-26 po godz. 20 
MERCEDES 300 124 D, 1987/88 r.. 3000 ccm, diesel kombi. 
Wrocław, tel. 071/346-22-35,0604/57-62-32 
MERCEDES 308, 412,1993/00 r. biały, blaszak, może być 
uszkodzony. Legnica, tel. 076/858-20-25,0601/55-72-68 
MERCEDES 350 S 140,1993 r., turbo D skórzane wnętrze 
kremowe lub czarne. Sulechów, tel. 0501/60̂ -77-50 
MERCEDES 380126 E, 1983 r.. 3800 ccm, benzyna inst. ga
zowa, pełne wyposażenie oprócz skóry, do małych poprawek 
blacharskich, - 1.500 zł., tel. 0607/04-86-70 
MERCEDES VITO CDI w rozsądnej cenie, może być lekko 
uszkodzony. Bolesławiec, tel. 075/732-69-86,0502/32-23-67 
MITSUBISHI COLT, 1985/88 r., 1800 ccm, diesel 5-drzwiowy, 
na białych tablicach. Jelenia Góra, tel. 075/751-43-70 
NISSAN 300 ZX. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
NISSAN LAUREL C 32.1986/89 r.. 2800 ccm, diesel z silni
kiem RD 28 lub LD 28. Wrocław, tel. 0602/88-62-80 
NISSAN NAVARA PUCK-UP. 1999 r.. 2500 ccm, turbo D stan 
dobry, bogate wyposażenie. Leszno, tel. 0605/54-11-78 
NISSAN SUNNY KOMBI, 1986 r., 1700 ccm, diesel, może być 
uszkodzony silnik, karoseria w dobrym stanie, bez prawa do 
rejestracji. Kępno, tel. 062/782-29-75 
NYSA TOWOS, 1986/90 r. po remoncie kapitalnym, w b. do
brym stanie technicznym, zarejestrowany, na gaz i benzynę, 
zdecydowanie, w cenie do 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/93-92-61
OPEL ASCONA, 1600 ccm od 83 r., na zachodnich tablicach, 
do 700 DEM, pilne. Zawiercie, tel. 0501/80-96-82 
OPEL ASTRA SEDAN lub Seal Cordoba, z 1994 r., silnik do 
1600 ccm, uszkodzony lub sprawny, kupiony w salonie lub na 
białych tablicach, w rozsądnej cenie. Kamienna Góra, tel. 
075/744-19-08
OPEL ASTRA, 1992/94 r. na części. Namysłów, tel. 
077/410-49-10,0602/43-09-41 
OPELASTRA KOMBI, 1997/98 r., 1400 ccm, 16V od I właści
ciela, kupiony w kraju, przebieg do 50.000 km. Żarów, tel. 
074/858-03-79 wieczorem
OPEL ASTRA, CORSA Ford Escort, Skoda Felicia, diesel, 
może być kombi, z homologacją na ciężarowy, od 1995 r. Bra
lin, tel. 062/781-29-30
OPELASTRA, VECTRA, OMEGA, 1990/98 r. chętnie do nie
wielkich poprawek, stan b. dobry lub zlecę sprowadzenie. Wro
cław, tel. 071/372-47-88

OPEL CORSA 5-drzwiowy, bez wypadku, kupiony w salonie. 
Kamieniec Ząbkowicki, tel. 0608W7S58S97 "
OPEL CORSA, 1000 ccm 3-drzwiowy lub zamiana na Uno,
1.000 crn3. Legnica, tel. 076/866-11-00,0603/48-48-50 
OPEL CORSA, 1987/89 r. w b. dobrym stanie, w przystępnej 
cenie. Wrocław, tel. 071/361-30-79 po godz. 18. 
0603/21-18-41
OPEL CORSA, 1993 r. mocno uszkodzony lub spalony, zare
jestrowany w kraju, pełna dokumentacja. Wrocław, tel. 
0502/54-08-12,0608/52-03-08 
OPEL CORSA, 1995-98 r., 1500 ccm, 1700 ccm, diesel
3-drzwiowy. Wrocław, tel. 0601/63-67-03 
OPEL CORSA, 1996 r., 1200 ccm, 3-drzwiowy, nowe opony, 
bez prawa rejestracji. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
OPEL CORSA, 1999 r., 1000 ccm, 12V, 3-drzwiowy, bez pra
wa rejestracji. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
OPEL CORSA, YECTRA, OMEGA, KADETT po wypadku. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL KADETT uszkodzony, rozbity. Świdnica, tel. 
074/858-99-67,0606/12-99-22 »
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy, w b. dobrym 
stanie, w przystępnej cenie. Wrocław, tel. 071/361-30-79 po 
godz. 18.0603/21-18-41
OPEL KADETT, 1982/84 r., 1300 ccm, benzyna stan silnika 
b. dobry, na części, na białych tablicach - do 900 zł. Brzeg 
Dolny, teł. 071/319-98-98 po godz. 15 
OPEL KADETT E, 1985/86 r.. 1800 ccm. wtrysk, GSI, szy
berdach, 3-drzwiowy, wspomaganie, 5-biegowy. białe tabli
ce. Wrocław, tel. 0609/16-66-81 
OPEL KADETT KOMBI. 1985/88 r.. 1600 ccm, diesel na bia
łych tablicach. Kowary, tel. 0607/65-59-61 
OPEL KADETT, 1985/91 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
OPEL KADETT KOMBI, 1985/92 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
OPEL KADETT, 1985/92 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
OPEL KADETT, 1987/90 r„ 1300 ccm, na niemieckich tabli
cach, 3-drzwiowy, stan dobry, do 1.400 zł. Wrodaw, tel. 
0608/62-15-22
OPEL KADETT, 1989/91 r. .łezka", po spaleniu, rozbity. Oła
wa, tel. 071/313-80-84
OPEL KADETT KOMBI, 1989/91 r. 1.7 D, 2.0 E, 5-drzwiowy, 
na białych tablicach. Wrocław, tel. 0502/99-42-79 
OPEL OMEGA 1987/92 r. może być do małego remontu. Wro
cław, tel. 0606/93-82-96
OPEL OMEGA KOMBI, 1992/93 r., 2300 ccm, turbo D stan b. 
dobry, może być do sprowadzenia z Niemiec. Wrocław, tel. 
071/346-22-35.0604/57-62-32 
OPEL VECTRA rozbity, uszkodzony, stan obojętny. Świdni
ca. tel. 074/858-99-67.0606/12-99-22 
OPEL VECTRA od 1990 r.. do remontu, w cenie do 2.000 zi. 
Święciechowa, tel. 065/533-05-18 
OPEL VECTRA KOMBI. 1997/98 r.. Wrocław, tel. 
071/328-80-52
PEUGEOT 205,1984/92 r. może być do małego remontu. Wro
cław, tel. 0606/93-82-96
PEUGEOT 205, 1984/92 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
PEUGEOT 205,1984/93 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
PEUGEOT 309,1990/91 r., 1400 ccm zniszczony, rozbity, do 
remontu., tel. 0501/48-18-03
PEUGEOT 406,1998/99 r. ciemny metalic, bez wypadku, I 
właściciel, serwisowany, z bogatym wyposażeniem. Namy
słów tel. 077/410-24-62
PEUGEOT PARTNER może być lekko uszkodzony. Wrocław, 
tel. 0501/73-38-30
POLONEZ do remontu, rozsądna cena. Wrocław, tel. 
0605/82-49-57
POLONEZ, 1990/00 r. stan techniczny b. dobry, z instalacja 
gazową, w cenie do 2.000 zł. Głogów, tel. 076/833-39-13 
POLONEZ GLE, 1995/96 r., 1600 ccm I właściciel. Oława, 
tel. 071/313-48-00
POLONEZ CARO, 1500 ccm z inst. gazową, może być lekko 
uszkodzony, hak, do 3.500 zl- Oława, tel. 071/303-0/-78 
POLONEZ CARO stan obojętny. Wrocław, tel. 0502/84-72-88 
POLONEZ CARO, 1990/97 r. z inst gazową lub bez, w stanie 
dobrym lub do remontu. Wrocław, tel. 071/355-24-27. 
0605/1441-11
POLONEZ CARO. 1991/97 r. stan obojętny. Wrodaw, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ CARO. 1991/98 r. może być do małego remontu. 
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. 1994/95 r.. 1500 ccm inst gazowa, od I 
właściciela, stan b. dobry • do 6.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/84148-38
POLONEZ CARO, 1994/96 r., bez prawa rejestracji, stan do
bry. Milicz, tel. 0503/08-10-89
POLONEZ CARO, 1994/96 r. stan obojętny. Świdnica, tel. 
074/853-58-14
POLONEZ CARO, ATU do poprawek lub po wypadku. Wro
cław. tel. 0601/80-99-18
POLONEZ TRUCK, diesel lub z inst. gazową, na raty lub za
mienię na Multicara M-25,1979 r. Wrocław, tel. 0502/98-72-12 
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 TRUpK, 1993/98 r. możebyć do małego remon
tu. Wrodaw, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ TRUCK, 1993/99 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrodaw, tel. 071/341-61-82.0604/06-55-32 
POLONEZ TRUCK, 1994/00 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
POLONEZ TRUCK, 1994/99 r., 1600 ccm, benzyna lub 1900 
ccm diesel, 2- lub 5-osobowy, bez wypadku, stan dobry. Le
gnica. tel. 076/722-9043.0606/11-52-64 
POLONEZ TRUCK, 1999/00 r. inst. gazowa, krótki, 2-osobo
wy, może być bez nadbudowy lub zamienię na rocznik 95, 
dopłacę różnicę ceny. Wrocław, tel. 071/346-26-02 
PORSCHE 911 lub inny model z lat 70., może być uszkodzo
ny. Wrodaw, tel. 0600/21-61-17 
PORSCHE 924, 911 uszkodzony lub do remontu. Wrodaw, 
tel. 0502/50-86-13
RENAULT 18 GTS w dobrym stanie, na białych tablicach, z 
lat 1981-84, sedan, może być bez silnika. Lubiąż, tel. 
071/389-7143
RENAULT 20/30, benzyna. Wrocław, tel. 071/781-99-50
0  RENAULT ESPACE, 1991/92 r. może być z uszko

dzonym zespołem napędowym, bez wypadku, w 
rozsądnej cenie. Świdnica, tel. 0603/5048-23 
01030861

RENAULT LAGUNA, 2200 ccm. turbo D. 115 kM do 35.000 
zł. Wrodaw, tel. 0606/96-30-25 
RENAULT LAGUNA II. Wrodaw. tel. 071/328-80-52 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r. może być uszkodzony. 
Legnica, tel. 0607/77-93-76
RENAULT MEGANE. 1997/00 r. lub Ford Escort. Opel Astra,
1 właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, pełne wyposa
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żenie, przebiegTKrsę tys k̂m..Wrocław,' tel: 07i/372:9M 6, : 
0502/90̂ 98-61 i  *  ■*• . *  -  
ROVER 400 SEDAN. 1996/99 r., benzyna, diesel kofor obo
jętny opróc2 białego, kpi. dokumentacja, stan idealny lublek- 
ko uszkodzony, od 18.000-30.000 zł. Bycź?na, tel. 
0607/434143
SAMOCHÓD DOSTAWCZY. 1994/99 r.. diesel do poprawek 
blacharsko-lakierniczych. mechanicznych Jubstah b. dobry, 
zlecę sprowadzenie, podwyższony, przedłużony, Mercedes, 
VW T4, Ford. Wrocław, tel. 0603/65-23-25 
SAMOCHÓD OSOBOWY o małej pojemności. Wałbrzych, tel. 
074/847-32-28,0601/22*32-53 
SAMOCHÓD OSOBOWY uszkodzony, marki Fiat, VW, Opel, 
w cenie do 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-65-83 
SAMOCHÓD OSOBOWY mały, np. Fiat Seicento, Cinquecen- 
to, Opel Agilla, Peugeot 206, nowy rocznik. Wrocław, tel. 
0503/56-57-57
SAMOCHÓD TERENOWY może być uszkodzony. Wrocław, 
tel. 0601/72-36-19

~SEAT IBIZA, 1989/93 r. Marbella, Malaga, po wypadku, zare
jestrowane w Polsce, cena do 2000 zł. Oleśnica, tel. 
0601/71-51-51
SEAT IBIZA, 1994/96 r., 1900 ccm, diesel 3- lub 5-drzwiowy, 
stan dobry, do' 16.000 zł. Poznań, tel. 0605/73-09-28 
SKODA FAVORIT, 1990/93 r.. Paczków, tel. 077/431-77-52, 
0602/67-58-35
SKODA FAVORIT, 1991/92 r. zadbany. Wrocław, tek 
071/361-30-79pogódź."20
SKODA FAVORIT, 1991/93 r. po wypadku, do remontu, na 
białych tablicach.Wrocław, tel. 071/362-16-15,0601/70-22-65 
SKODA FAVORfT, FELICIA do remontu lub po wypadku. Wro
cław, tel. 0501/48-57-50
SKODA FELICIA Favorit, po wypadku, do remontu, może być 
b. mocno uszkodzony lub po spaleniu. Kłodzko, tel. 
074/868-53-87
SKODA FELICIA, 1999/00 r., 1900 ccm, diesel przebieg do 
40 tys, km, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, stan 
b. dobry, zadbany, płatne gotówką, w cenie do 24.000 zł. Wro
cław, tel- 071/342-05-61
SKODA OCTAYIA KOMBI, 1900 ccm, TDi przebieg do 90000 
km, do 35000 zł. Wrocław, tel. 071/34240-95 
SKODA OCTAVIA KOMBI może być lekko uszkodzony. Wro
cław, tel. 0501/73-38-30 
SKODA OCTAVIA. Wrocław, tel. 071/328-80-52 
SKODA OCTAVIA, 1994/99 r. chętnie blacharka i lakier do 
poprawek, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0607/81-54-10 
TOYOTA AVENSIS. Wrocław, tel. 071/328-80-52 
TOYOTA CARINA E, II uszkodzony, zarejestrowany w kraju, 
może być bez prawa rejestracji. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
TOYOTA COROLLA 1.8 D lub 1.3 E, w b. dobrym stanie tech
nicznym, z udokumentowanym pochodzeniem. Wrocław, tel. 
071/363-37-31,0601/05-03-52 
TOYOTA COROLLA, 1988/93 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1990/91 r., 1800 Ćcm, diesel, 
stan idealny, bez napraw, kupiony w salonie w Polsce, ser
wisowany. Twardogóra, woj. wrocławskie, tel. 0606/12-30-25 
TOYOTA COROLLA, STARLET, TERCEL lub Mazda. Hon
da, powypadkułub na białych tablicach, do 1990 r. Świdnica, 
tel. 0605/83-96-80
O  TOYOTA HIACE, 1979/88 r., benzyna, diesel samo

chody z oryginalnym silnikiem benzynowym i die
sel: Toyota Hiace, Liteace, Mitsubishi L300, Nis
san Vanette i Urvan, 1988 r., na białych tablicach., 
tel. 074/837-21-51 01029391

TRABANT POLO KOMBI, 1991 r., 1043 ccm zadbany/stan 
dobry. Wałbrzych, tel, 074/849-75-18 
UAZ stan b. dobry, bez przeróbek nadwozia, chętnie 91 r. i 
wzwyż. Głogów, tel. 076/83340-96 
UAZ w rozliczeniu silnik do VW Golfa, 130 KM. Wrocław, tel. 
0602/89-72-84
VOLVO od 1990 r„ do remontu, w cenie do 2.000 zł. Święcie
chowa, tel. 065/533-05-18
VOLVO 340 DL, 1990/91 r.t 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy,
5-biegowy, bez wypadku, stan b. dobry, na zachodnich tabli
cach. Wrocław, tel. 0604/30-25-70 
VW BUS T4 multivan, 1.9 TDI, do 1995 r., na białych tabli
cach, do oclenia, może być lekko uszkodzony, w rozsądnej 
cenie. Wrodaw, tel. 071/316-25-01 
VW GOLF II, 1600 ccm, turbo D 5-drzwiowy, może być bez 
silnika, na białych tablicach. Chocianów, tel. 0606/55-12-22 
VW GOLF uszkodzony, rozbity. Świdnica, tel. 074/858-99-67, 
0606/12-99-22
VW GOLF II od 1990 r., do remontu, w cenie do 2.000 zł. 
Święciechowa, tel. 065/533-05-18 
VW GOLF II, III może być po wypadku. Wrocław, tel. 
341-64-61,0608/25-02-11
VW GOLF 1,1980/84 r., 1600 ccm, diesel na białych tabli
cach. Kowary, tel. 0609/63-96-19 
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 re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW GOLF II, 1986/88 r.. 1600 ccm, diesel po,wymianie, b. 
mocno uszkodzony, po wypadku. Wrocław, tel. 0503/51-97-30 
VW GOLF, 1986/95 r. może być do małego remontu. Góra, 
tel. 065/543-37-20
VW GOLF Ił, 1988/90 r., 1600 ccm, diesel, 3-drzwiowy, na 
białych tablicach lub bez dokumentacji. Chojnów, woj. legnic
kie, tel. 0502/20*6-10
VW GOLF III, 1991/92 r., TDi lekko uszkodzony lub poryso
wany - do 4.000 zł. Legnica, tel. 0601/49-99-25 
VW GOLF, PASSAT, VENTO, 1989/96 r. do drobnych popra
wek, stan b. dobry lub zlecę sprowadzenie. Wrocław, tel. 
0603/85-23-25
VW JETTA II z mocno rozbitym przodem. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
VW JETTA II, 1988 r., 1800 ccm na białych tablicach. Jelenia 
Góra, tel. 0606/17-24-79
VW LT, 1985/92 r., diesel, benzyna każdy model, na białych 
tablicach. Oława, tel. 0503/89-92-39 
VW PASSAT KOMBI, 1981/90 r. na białych tablicach, chętnie 
diesel. Wrocław, tel. 071/355-51-86,0601/92-97-24 
VW PASSAT, 1984/92 r. uszkodzony,, bez silnika, z uszko
dzonym lub do remontu, składak, zarejestrowany. Złotoryja, 
tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1985/88 r„ 1600 ccm, diesel zniszczony, do re
montu, polska dokumentacja. Wrocław, tel. 0607/81-69-46 
VW PASSAT KOMBI, 1986/93 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT KOMBI, 1988 r. na białych tablicach. Zielona 
Góra, tel. 0609/02-74-00
VW PASSAT SEDAN. 1988/89 r. chętnie diesel, na białych 
tablicach. Nowogrodziec, tel. 0602/12-22-73 
VW PASSAT. 1988/93 r. może być uszkodzony lub do remon
tu. Wrocław, tel. 071/341-61-82.0604/06-55-32 
VW PASSAT, 1988/93 r. po wypadku, do remontu, zarejestro
wany. Złotoryja, tel. 0607/43-12-55 
VW PASSAT SEDAN, 1988/94 r. 1.6 lub 1.9 diesel, bez pra
wa rejestracji, w cenie do 2500 DEM. Niemodlin, tel. 
077/460-73-18,0604/82-52-39 

“ VW PASSAT, 1989/91 r., 1800 ccm, benzyna limuzyna, stan 
dobry. Namysłów, tel. 0502/13-02-75

,^/W PASSAT BSiTOeO/OI r., 2500 ccm, TDi 150KM pełne wy-v 
posażenie, może być lekko uszkodzony, do sprow. z zagrani- 

• cy w cenie do 15.000 DEM. Wrocław,.tęł: 060.1/70-57-21 
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. 

i;b603/43-97-73
VW POLO, 1989/96 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW POLO, 1996/98 r., 1900 ccm, diesel przebieg dó 70 tys. 
km, bez wypadku, stan dobry, I właściciel, w cenie do 27.000 
zł. Wrocław, tel. 071/342-05-61 
VW SCIROCCO, 1985/86 r. stan obojętny, do remontu lub 
zniszczony. Legnica, tel. 076/87742-12,0600/85-39-50 
VW TRANSPORTER T2, diesel na białych tablicach, oszklo- 

. ny. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VW TRANSPORTER, 1979/85 r. zarejestrowany, ważny prze
gląd, sprawny, lub do remontu blacharki lub silnika, tanio. Je
lenia Góra. tel. 075/642-12-74
VWTRANSPORTER, 1983/91 r., diesel poj. 1600-1700ccm. 
może być do małego remontu. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
VW TRANSPORTER T4,1990/94 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW TRANSPORTER T4,1990/94 r. może być uszkodzony 
lub do remontu. Wrocław, tel. 071/341-61 -82,0604/06-55-32 
VW TRANSPORTER T4.1991/96. r., 2400 ccm, diesel czę
ściowo oszklony, wspomaganie kier., 5-biegowy, do drobnych 
poprawek blacharsko-lakierniczych lub stan b. dobry albo zle
cę sprowadzenie. Wrocław, tel. 071/37247-88 

. WARTBURG KOMBI, diesel. Przemków, tel. 076/831-93-96' 
po godz. 20,0600/45-73-34
WARTBURG GOLF do 3.000 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
.074/817-87-76

KUPIĘ 
CZĘŚCI

ALFA£OMEO 33,1992 r., .1700 ccm, 16Vboxer: komputer. 
Wrocław, tel. 0603/66-80-93 .
ARO: silnik, stan dobry, w rozliczeniu silnik VW, 1600 ccm, z
dokumentacją. Leszno, tel. 065/538-79-40-
ARO, 3100 ccm, diesel: silnik (2-głowicowy). Stronie śl., teł.
074/81447-66
AUD1100 C4: podsufitka lub dach z podsufitką, model sedan 
bez szyberdachu, halogen przedni prawy. Nysa, tel. 
0607/38-85-80,0607/38*5-70 
AUD1100 C4 ,1991 r.. 2000 ccm, benzyna : kolektor wyde
chowy do silnika 4-cylindrowego. Złotoryja, tel. 076/878-79-13 
po godz. 16
AUDI 80 B4: części przodu. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
AUDI 80 B4,1993/94 r .: nadwozie, może być lekko uszko
dzone. Wrodaw, tel. 0502/82-3045 
AUDI 80, 90 : błotnik, katalizator, maska, zderzak, lampy, 
osprzęt silnika 2.3 lub cały samochód bez prawa rejestracji. 
Legnica, tel. 0607/04-07-90
AUDI A6,1996 r.: lampy ksenonowe, radio + zmieniarka CD, 
deska rozdz., poduszki pow. przednie. Wrocław, tel. 
'0605/68-81-77
BARKAS 1001,1990 r., 1300 ccm, benzyna : skrzynię bie
gów. Prusice, tel. 071/312-5341,071/312-6341 
BMW 318 E-36 KOMBI, 1997 r.: próg prawy, cały. Polkowice, 
tel. 0600/83-09-89
BMW 325 TDS, 1996 r., 2500 ccm : wszystkie części. Lesz- 

' no, tel. 0608/8541-72
BMW 518 E12,1979 r., 5180 ccm, benzyna .rekin*: szybko-
ściomierz. Wrocław, tel. 780-84-29
BMW 520 i, 1990 r. : częśoi przodu. Legnica, tel.
0603/80-26-88
BMW 520,1991 r., 2000 ccm, 24V: grill, maska, lampy, zde
rzak przedni, chłodnica wody i klimatyzacji, szyba czołowa, 
komputer ABS-u, błotniki. Lubin, tel. 0608/65-59-06 
BMW 520,1995 r.: kolumnę McPhersona lewą przednią lub 
samą obudowę oraz termoastat (92 st. C). Wrocław, tel. 
0606/14-34-94
BMW E-34 TDS, 2500 ccm: wentyaltor klimatyzacji, Interco- 
oler (chłodnica). Trzebnica, tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
BMW E-36 COUPE, 1991/99 r.: podłużnica przednia prawa, 
maska, błotniki, lampy, zderzaki, chłodnice lub cały na czę
ści. Wrocław, teł. 0503/90-55-84,0503/96-79-19 
CITROEN BERUNGO: dach, drzwi prawe przednie i tylne, 
pokrywa tylna z szybą, szyba czołowa, szyba boczna tylna 
prawa, podsufitka i inne. Wrocław, tel. 071/32548-28 
DACIA : półosie do skrzyni biegów (5). Legnica, tel. 
076/862-07-29
DAEWOO ESPERO: osłona silnika (dolna leWa), plastikowa. 
Wrocław, tel. 0502/31 -65-51
DAEWOO LANOS: części przodu, szyba przednia, 2 podusz
ki powietrzne, klapa tylna z szybą, zderzak tylny, błotnik lewy 
tytny. Świebodzice, tel. .074/850-88-76 
DAEWOO LANOS : elementy przodu, inne. Wrocław, teU 
0601/71-69-78
DAEWOO MUSSO, 1999 r. : różne części. Wrocław, tel. 
341-64-61,0608/25-02-11
FIAT 125p : okrągłe zegary - do 50 zł. Wrocław;, tel. 
0603/85-13-62
FIAT 126p: skrzynię biegów, alternator, koia jicznik, rozrusz- 

. nik, siedzenia i inne części. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-81-55 po godz. 15,0503/6840-19 
FIAT 126p: silnik (650 ccm), skrzynię biegów, alternator, roz
rusznik (nowego typu), fotele lotnicze, licznik szeroki lub cały 
samochód, może być po wypadku. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54,090/34-14-92
RAT 126p FL, EL : nadwozie, z mocno rozbitym przodem, 
bez dokumentacji, może być z drzwiami, stan karoserii od 
słupków przednich musi być w b. dobrym stanie. Wałbrzych, 
tel. 074/664-22-67 po godz.20 
FIAT 126p: alternator - do 80 zł. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT 126p BIS na części. Wrocław, tel. 071/373-90-73, 
0501/94-75-25 .
FIAT 126p BIS : pokrywa gaźnika ew. gażnik. Wrocław, tel. 
0602/26-92-52
FIAT 126p: rozrusznik na kluczyk, alternator, szeroka deska 
rozdzielcza, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p: zderzaki metalowej dobrym stanie, felgi alumi
niowe 5 lub 5.5 J/R13,4 x 98 mm, najchętniej klasyczny wzór 
z lat 70/80. Wrocław, tel. 0604/15-22-41 
FIAT 126p EL SX, 1995 r.: drzwi lewe (kpi.), zderzak przedni, 

.maska, kierunkowskaz lewy, lampa lewa, nadkole lewe, kie
runkowskaz prawy, błotnik lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT BARCHETTA: bagażnik, dach twtfrdy, wiatrochron. Góra 
Śl., tel. 065/543-38-69,0607/28-73-01 
FIAT CINOUECENTO : szyba przednia. Wałbrzych, tel. 
074/665-10-68
FIAT DUCATO, 1900 ccm, diesel: silnik, szyba przednia. So
bótka, tel. 071/316-23-39
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel: silnik. Wschowa, 
tel. 0605/13-19-68
FIAT PALIO, 1999 r., 1600 ccm, 16V,: nakładki progowe, nad
kole tylne prawe kpi., kołpaki 14*. nadkola przednie małe.., 
tel. 0604/14-89-56
FIAT PUNTO: hak - do 150 zł. Wrocław, lei! 0605/3947-35

FIAT : maska, przednia, błotnik
prawy przedni, lampa prawa pizeorilii j żflflgaKj przedni i tyj* ~ 
ny, klapa tylna z szybów kofofze-nlebieskifńętaife Bielawa, K  
tel. 0603/22-5540 .
FORD COUGAR: różne części. Leszno, tel. 0601/88-04-36 
FORD ESCORT, 1994 r., 1400 ccm: przepływomierz pow. o 
nr. 92FB-12B-579-BA. Kłodzko, tel. 074/867-13-61 po 
godz. 20,.0607/2844-66 ...
FORD ESCORT, 1997 r., 1800 ccm, turbo D : felgi aluminio
we z oponami, prawą poduszka pod silnik, spoiler na tylną 
klapę, halogeny, alternator, pompa paliwowa. ., tel.

. 076/847-68-29.0605/45-64-46 
FORD GRANADA, 2800 ccm, V6 : "Silnik, skrzynia biegów, 
automatic, stan b. dobry, tanio. Wałbrzych, tel. 0609/27-44-07 
FORD SCORPIO, 1992 r. (model przejściowy): błotnik przed
ni lewy. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
FORD SCORPIO, 1995'r.: maska przednia i grill, zderzak 
przedni, lampa przednia prawa, klamka drzwi przednich pra
wych. Wrocław, tel. 071/343-94-14,0602/28-89-03 
FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, DOHC : przewody ukł. 
wspomagania, gałka i osłona drążka zmiany biegów. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
FORD TRANSIT BUS, 1988 r., 2500 ccm, turbo D : klapa. 
Wrodaw, tel. 071/341-99-70,0501/78-04-04 
FORD WINDSTAR, 1995 r . : błotnik przedni prawy, drzwi 
przednie prawe oraz lampę tylną prawą. Smolec 9, gm. Kąty 
Wrodawskiwe, tel. 0602/67-66-50 "
HONDA CMC, 1996/00 r. 3-drzwiowy: lusterko prawe. Wro
daw, tel. 0603/19-07-50
IVECO MAGIRUS: silnik. Nowa Ruda, tel. 074/872-2848 
JEEP GRAND CHEROKEE. 1994 r . : zderzak przedni. Le
gnica, tel. 0601/7342-70'
KOPARKA BIAŁORUŚ EÓ2621,1987 r. typ budowlany: si
łownik do łyżki, nowy łub do remontu. Rogoszyce, tel. 
062/730-81-63
KOPARKA OSTRÓWEK: łyżka. Wrocław, tel. 071/354-14-03 
MAZDA 626, 1984/97 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0601/70-57-00
MAZDA 626,1986/87 r.: przedni zderzak z szeroką nakład
ką oraz .atrapa. Jelenia Góra, tel. 075/755-19-56, 
0604/85-19-28
MERCEDES 210 W : elementy przodu, silnik V6, skrzynia bie
gów automatic do E-320, inne. Wrodaw, tel. 0601/71-69-78 
MERCEDES 123: różne części. Kłodzko, tel. 0605/37-7341 
MERCEDES 123 KOMBI : klapa tylna. Wrocław, tel. 
071/321-5144,0608/67-07-34 
MERCEDES 124,1990 r.: błotniki przednie, lampy przednie, 
szybę przednią, klamki, listwy progowe, szeroką listwę, me
chanizm szyberdachu, tapicerkę, felgi aluminiowe, mech. 

.elektrycznych drzwi. Wrodaw, tel. 0603/85-23-25 
MERCEDES 17-35 ciągnik siodłowy: hydraulika do wyWrotu. 
Wrodaw. tel. 0501/39-15-01
MERCEDES 190 D, 1991 r., 2000 ccm: tapicerka koloru dem- 
nego. Paczków, tel. 077/431-68-80 
MERCEDES 190,1992 r .: tył auta. Oleśnica; woj. wrocław
skie, tel. 0603/62-25-04
MERCEDES 207: lampy, zderzak, zamki, inne. Kłodzko, tel. 
0605/37-7341
MERCEDES 210 E : konsola z poduszką • 1500 zł lub bez •
1200 zł. Wrodaw; tel. 0608/7445-33 
MERCEDES 220 C-KLASSE, 1994 r., 2200 ccm, diesel: sil- 

’ nik lub części silnika. Konary, tel. 076/870-92-10, 
.0601/73-72-86
MERCEDES 250 124 D, 1994/95 r .: kompletny silnik, wał, 
chłodnica, most tylny. Legnica, tel. 0607/25-59-21 
MERCEDES 300,280, turbo D : silnik, udokumentowane po
chodzenie. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-06-00 
MERCEDES 508 D : kabina, stan dobry. Strzegom, tel. 
-074/855-20-77
MERCEDES 814: silnik kpi., 4-cylindrowy, po 1993 r. z turbi
ną i intercoolerem. Wałbrzych, tel. 074/848-12-93, 
0601/52-69-35
MERCEDES SPRINTER niski, średni: przednia część dachu 
lub prawa strona, lub cały dach. Kępno, tel. 062/782-28-86 
MERCEDES SPRINTER : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
MERCEDES V!TO, 1997 r., 2300 ccm : silnik 110 kpi., stan 
dobry. Świebodzice, tel. 074/854-29-62,0604/51-09-85 
MOTOCYKL SIMSON SL-50: silnik lub moduł zapłonu. Śro
da śląska, woj. wrocławskie, tel. 0501/43-44-22 
MULTICAR M-22,24,25: różne częśd mechaniczne, szyby, 
opony lub cały do remontu. Wrodaw, tel. 0601/79-66-24 
NACZEPY: burty aluminiowe lub same»zaczepy do burt Mi
licz, tel. 071/384-22-19
NISSAN 200 SX 9094: maskę, nadkola,. amortyzatory tylne, 
wkład lampy przedniej. Wołów, tel. 071/389-85-95, 
071/389-06-35
NISSAN BLUEBIRD, 1987 r.. 2000 ccm, benzyna : silnik, w 

■ dobrym stanifj-inne częśd. Wrodaw, tel. 071/357-7947 
NISSAN MAXIMA: szyba przednia, chłodnica. Góra śl., tel. 
065/543-38-69,0607/28-73-01 
NISSAN PATROL, 1987 r . : tylna szyba. Jelenia Góra, tel. 
075/754-14-33
NISSAN PRIMERA, 1997 r.: drzwi lewe tylne i przednie uzbro
jone, próg lewy, błotnik lewy tylny. Jelenia Góra, tel. 
075/75143-70
NISSAN SERENA, 1995 r.: fotel koerowcy, felga stalowa, drą
żek kierowniczy, elementy plastików, tapicerka tylna lewa stro
na. Wałbrzych, tel. 074/848-64-14 
OPEL ASTRA II, 1600 ccm, 16V: silnik z dokumentacją. Lesz
no, tel. 0605/23-98-80
OPEL ASTRA, 1992/94 r. 5-drzwiowy: tył nadwozia, elemen
ty przodu nadwozia. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-0941
OPEL ASTRA, 1995 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL ASTRA, 1995 r., 1400 ccm, wtrysk,: tył nadwozia, 2 
ćwiartki (5-drzwiowy), klapa z szybą, 95 r„ zderzaki, lampy, 
błotniki przód, maska, atrapa, wzmocnienie czołowe, chłod
nica. Syców, tel. 0608/79-08-01 
OPEL FRONTERA, 1998 r.: deskę rozdzielczą. Leszno, tel.

... 0603/77-52-88 
OPEL OMEGA B, 2500 ccm, TD : silnik. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
OPEL OMEGA, 1995 r., 2000 ccm, 16V i pełny osprzęt, gło
wice lub silnik oraz inst. el. komory silnika do wersji CD z 
automatikiem i klimatronikiem. Wrocław, tel. 071/343-94-14, 
0602/28-89-03
OPEL OMEGA B, 1995 r., 2500 ccm, turbo D : klimatyzacja
kompletna: Lubin, tel. 0601/5640-73
OPEL OMEGA, 1996 r. : części przodu. Legnica, tel.
0603/80-26-88
OPEL OMEGA B, 1996 r., 2000 ccm, 16V: maska, błotniki, 
lampy tylne, reflektory, soczewkowe, szyba czołowa, szyby 
drzwiowe prawe, zderzak, chłodnica klimatyzacji, atrapa, po
duszki pow., sensory, napinacze. Moszna, tel. 077/466-96-91, 
0602/15-59-64
OPEL VECTRA B SEDAN : grill, rączka na podsufitkę, gło
śnik tylny, tapicerka bagażnika, tapicerka drzwi, półka tylna. 
Dobroszyce, tel. 071/314-14-81 
PEUGEOT 206,1999 r., 1900 ccm, diesel: poduszki pow., z 
osprzętem. Wrocław, tel. 0502/25-80-48 
PEUGEOT 405 : silnik 1900 ccm, TDi - wyprodukowany po 
1993 r. Bielawa, tel. 074/833-1540,0606/66-92-29 
PEUGEOT 406,1996 r., 1800 ccm, 16V : zegary, zagłówki 
tylne, oryginalne radio, zegarek elektroniczny. Lubin, tel. 
0602/57-73-31

. PEUGEOT 406,2000 r.: koła statowe 1Ś",‘ 4 szL drzwi lewe- 
tylne, błotnik prawy przedni, inne. Ząbkowice Śląskie,- tel. 
0603/10-19-04 % - ■
PEUGEOT BOXER : silnik 2.5 TD. Przedborów, tel. 
062/731-03-99,0608/83-18-71 
POLONEZ: silnik, skrzynię biegów (5), koła, inst. gazową lub 
cały samochód, może być po wypadku. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54,090/34-14-92
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, re
flektory. Wrocław, teł. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO PLUS: maska, drzwi, most, lampy, błotni
ki, fotele, szyba, chłodnica. Wrodaw, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO: zderzak, maska, lampy, drzwi, most skrzy
nia biegów, szyba, siedzenia, chłodnica. Wrocław, tel. 
0604/06-55-32
POLONEZ CARO PLUS: komputer do wersji GSi + immobi
lizer, felgi aluminiowe (nowy wzór) z oponami. Wrodaw, tel. 
0603/85-13-62
POLONEZ TRUCK: aluminiowe burty dł. 2 m, klapa tylna do 
nadbudówki, dolne zabudowy. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
POLONEZ TRUCK: kabina 2-osobowa, elementy przodu do 
wersji Plus. Wrocław, tel. 0502/10-98-80 
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, 16V, 137 KM : silnik. Ple
szew, tel. 0604/56-62-56
RENAULT CLIO II: poduszki powietrzne kierowcy lub pasa
żera • wystrzelone, zderzak przedni, reflektor soczewkowy 
lewy i prawy - uszkodzone. Wrocław, tel. 0603/81-86-83 
RENAULT ESPACE :2 fotele. Wrodaw, tel. 071/35747-75, 
0603/99-96-87

. RENAULT LAGUNA, 1997 r., 1800 ccm,: ABS, klimatyzacja, 
cały przód, może być bez silnika, kompletny lub w elemen
tach.., teł. 0605/28-06-02
O  RENAULT LAGUNA II, 1998 r.: maska, błotnik pra

wy, lampy przednie, wzmocnienie, chłodnica 1.6. 
Wrocław, tel. 0601/73-01-97 02024511

RENAULT MAGNUM, MAJOR : może być uszkodzony lub 
bez prawa rejestracji i wycofany z transportu międzynarodo
wego. Wrocław, tel. 0503/58-6449,0607/50-54-33 
RENAULT MEGANE, 1998 r.  ̂błotniki tylne + lampy tylne, 
zespolone. Lubin, tel. 0605/64-44-99 
RENAULT MEGANE, 2000 r., 1600 ccm, 16V: tylne zawie
szenie. Trzebnica, tel. 0502/20-34-22 
RENAULT MEGANE II KOMBI, 2000 r.,1600 ccm, 16V: błot
nik przedni prawy, maska silnika, zderzak, lampy, wzmocnie
nie przednie kpi., chłodnica z wentylatorem oraz lampa tylna 
prawa. Wrocław, teł. 0501/15-18-57 
RENAULT TRAFIĆ : wszystkie części. Legnica, tel. 
076/86642-70 po godz. 20
RENAULT TRAFIĆ: szyby boczne, tapicerkę, fotele, podsu
fitkę, do modelu krótkiego. Wrocław, tel. 339-91-81, 
0602/57-90-30
ROVER 213, 216, 1988 r . : szyba trójkątna drzwi prawych 
tylnych. Kluczbork, tel. 077/418-06-34 wieczorem 
ROVER 600,1997 r.: moduł (komputer) do poduszki powietrz
nej. Wrodaw, tel. 071/78747-90,0603/85-13-81 
ROVER 820, 1994 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
SAAB 900, 1966 r . : reflektor przedni, lewy. Opole, tel. 
077/4.60-80-39
SEAT IBIZA, 1998/99 r.: mechanizm el. opuszczania szyb w 
lewych drzwiach (3-drzwiowy) lub całe drzwi, z mechanizmem, 
używane. Wrodaw, tel. 071/325-06-79,0606/42-96-23 
SEAT TOLEDO, 1993 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
SIMCA MATRA BAGHERA, 1973-80 r.: różne częśd. Nowa 
Sól, tel. 0600/34-65-16
SKODA FABIA CLASSIC, 2000 r.: szyba przednia, z luster
kiem tylnym. Lubin, tel. 0604/98-1441 
SKODA FELICIA : zderzaki, tanio. Wałbrzych, tel! 
0609/27-44-07
STAR 200: kabina, klamki kasetowe. Bielany Wrocławskie, 
tel. 071/311-06-00
STAR 200: siłownik wywrotu. Lubsza, tel. 077/411-86-64 po 
godz.20
STAR 266 : hamulec ręczny kpi. Bolesławiec, teł. 
0606/35-83-93
TOYOTA 4RUNNER : komputer 8966135470. Wrodaw, tel. 
0601/73-20-98
TOYOTA CAMRY, 1994 r. : różne częśd. Września, tel. 
0607/68-62-62,0603/98-07-61 
TOYOTA COROLLA proszę o kontakt pana, który oferował 
silnik 1300 ccm z 1986 r. w dniu 15.05.1998 r., zmienił numer 
telefonu z 0604/61-68-33 na inny. Strzegom, teł. 
074/649-16-23,0604/70-10-52 
TOYOTA HIACE, 1997 r.: okna lub szyby z uszczelkami, w 
celu wstawienia do wersji .blaszak*, kpi. lub pojedyncze, na 
boczne połade, felgi na 6 śrub 15* lub koła, hak, relingi, fote
le i inne akcesoria z wersji osobowej. Wałbrzych, tel. 
074/8414442 po godz.20,0605/20-92-20 
TOYOTA RAV4,1997 r. 3-drzwiowy: różne części. Galew, tel. 
0601/98-36-96,062/741-36-70 
TOYOTA RAV4,1999 r.: tył. Wilkowice, tel. 065/534-13-39 
TRABANT 601: wał korbowy, nowy lub w dobrym stanie. Ko
nary, gm. Miejska Górka, tel. 065/547-76-38 
TRABANT POLO : zwrotnica przednia prawa, półoś prawa, 
felga z oponą (2 szt.), wahacz tylny prawy. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
VW BORA, 2300 ccm, V5 benzyna: sprzęgło, koło zamacho
we, docisk, kpi. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
VW BUS .ogórek*: szyba przednia z uszczelką, kanapa
3-osobowa, uszczelka drzwi bocznych do wersji podwyższo
nej. Lubin, tel. 0607/75-77-35
VW BUS, 1600 ccm, benzyna: silnik w b. dobrym stanie. Oła
wa, tel. 0501/08-89-06
VW CORRADO : drzwi kierowcy, turbina G60 lub zamienię 
silnik, na turbinę G60. Legnica, tel. 076/877-42-12, 
0600/85-39-50
VW CORRADO, 200tf ccm, 16V: turbina lub części albo cały 
silnik z osprzętem. Wrodaw, tel. 0601/79*6-24 
VW CORRADO G-60,1991 r.: turbina, części przodu. Lubin,

|  tel. 0601/42-28-54 
VW GARBUS : silnik, stan dobry, kompletna dokumentacja 
albo całe auto, może być niekompl. Zagrodno, tel. 
076/877-31-83
VW GOLF III 3-drzwiowy: tapicerkę skórzaną. Bielawa, tel. 
074/833-02-15,0604/63-73-60 
VW GOLF IV, 2300 ccm, V5 benzyna: sprzęgło, koło zama
chowe, docisk, kpi. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
VW GOLF III: felgi Stalowe. Wrocław, tel. 0601/70-57-21, 
0503/30-72-80
VW GOLF III: halogeny montowane w zderzak, oryginalne. 
Wrodaw, tel. 0503/73-51-67
VW GOLF III, 1995 r. : przednie drzwi. Oława, tel. 
071/303-25-27^0 godz. 20,0604/93-92-11 
VW GOLF III, 1996 r., 1900 ccm, TDi: osłonę pod silnik. Wro
daw, tel. 071/343-07-83
VW GOLF, PASSAT, CORRADO, SCIROCCO, 1800 ccm. , 
2000, DOHC, 16V: kolektor ssący. Leszno, tel. 065/533-03-87, 
0601/71-19-87
VW LT 45,1985 r.: przekładnia kierownicza (bez wspomaga
nia), linka prędkościomierza (do wersji bez tachografu). Wro
daw, tel. 0605/0742-34

VW PASSAT: siłowniki szyb. Środa Śląska, ̂ . 0603 -̂81^15 
VW PASSAT, 1982/88 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5), docisk, tarcza sprzęgła, linki, pedały, szyba przednia. Lu
bin, teł. 076/846-67-83
VW PASSAT TDI, 1994 r., 1900 ccm: silnik kpi., pokrywa sil
nika, grill, reflektory, błotniki i inne. Lubań, tel. 0603/60-36-74 
VW PASSAT, 1994/96 r . : drzwi lewe kierowcy, najchętniej 
białe. Jelenia Góra, tel. 0601/96-63-83 
VW PASSAT TDI, 1999 r., 1900 ccm: skrzynia biegów, drzwi, 
błotnik tylny! klapa tylna, zderzak, fotele, ukł. wydediowy, re
lingi. Lubin. tel. 0609/41-29-35 
VW POLO, 1997 r.: tylny, prawy błotnik lub ćwiartka (3-drzwk>- 
wy), przedni halogen. Leszno, tel. 0602/28-71-37 

, VW TRANSPORTER T4,2400 ccm: skrzynia biegów (uszko
dzona), szyby rozsuwane, fotele, osprzęt silnika. Trzebnica, 
tel. 0602/63-19-13
VW TRANSPORTER T4 : dach maks. długi, wysoki (z two
rzywa sztucznego), drzwi od strony kierowcy z 96 r. Wołów, 
tel. 0601/05-5540
VW TRANSPORTER T4: maski, reflektory, zderzaki, fotele, 
ćwiartki, boki, silniki. Zielona Góra, tel. 0503/3745-51 
VW TRANSPORTER, 1990 r.: podnoszony dach - sypialnia, 
kpi., w b. dobrym stanie, szarą tapicerkę przednich drzwi oraz 
wycieraczkę tylnej szyby. Wrodaw, tel. 0603/22-85-77 
VW TRANSPORTER T4,1996 r .: pasy bezwł. tylne, fotele 
tylne 2+1, plastiki na słupki przednie (do Caravelli), webasto, 
hak oraz mechanizm szyb przednich el. otwieranych.., tel. 
0607/53-54-84
VW VENTO: elementy tuningu, skórzana tapicerka. Jelenia 
Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78

MOTOCYKLE
AVO SIMSON 250,250 ccm techn. sprawny, • 1.000 zł. Wro
daw, tel. 0501/10-93-92,0501/10-93-97 
AVO SIMSON 250,1957 r., 250 ccm, czamy, jia  chodzie*, 
dokumentacja oraz 2 szt. w częśdach, do uruchomienia, -
2.200 zł. Żędowice, teł. 077/46346-04 
AVO SIMSON 250 SPORT. 1959 r., 250 ccm, 4-suw, czerwo
ny, niklowanetłotniki, techn. sprawny, zarejestrowany, zapa
sowy cylinder z tłokiem, skrzynia biegów i inne części, ko
stium rajdowy, kask, II właściciel, stan b. dobry, - 2.500 zł. 
Kępno, tel. 062/782-37-84
BERLIN SR 59 SKUTER, 1959 r., 150 ccm, niebiesko-biały, 
.na chodzie*, niekompletna instalacja elektryczna, koło za
pasowe, - 500 zł. Węgliniec, tel. 075/771-23-31 
BMW K1000,1993 r., 1000 ccm, srebmy, ABS, el. reg. luster
ka, alarm, owiewka przednia - 7.000 DEM ♦ do. Głogów, tel. 
076/83340-96
CAGIVA 200 ELEFANT ENDURO, 1987 r., 200 ccm, 2-suw 

. chłodzony wodą dozownik oleju, stan dobry, • 3.800 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/755-35-81 po godz.16 
CAGIVA 650 ENDURO, 1988 r., 650 ccm, benzyna, biało-czer
wony, - 4.500 zł. Wrodaw, tel. 0607/23-80-91 Mardn 
CAGIVAXF 350 CROSS. 1988 r., 22 tys. km, 350 ccm, czar
ny, stan b. dobry, na białych tablicach, - 3.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 0603/10-2947
COBRA 200,1997 r., 700 tys. km, 200 ccm, benzyna, 2-suw, 
czamy, po remonde silnika, kupiony w 1999 r. w salonie, te- 
renowo-szosowy, chłodzony powietrzem, nowy akumulator, 
ważny przegląd, sprawny, • 950 zł. Lubin. tel. 0503/54-38-57 
C Z 125 CROSS, 1990/96 r., 125 ccm po renowacji silnika i 
zawieszenia, ochraniacze i buty, • 800 zł lub zamiana na MZ 
ETZ 251e. Bielawa, tel. 0603/87-99-32 po 16 
CZ 175 po remonde kapitalnym silnika ♦ drugi silnik, w czę
ściach, z dokumentacją, • 230 zł lub zamienię na telefon ko
mórkowy. Domaszowice, woj. opolskie, teł. 077/41945-92 
CZ 175,1986 r., 14 tys. km, zielonobiały, po remoncie silnika, 
lakierowaniu, szerokie opony, nowy akumulator, udokum. po
chodzenie, częśd, • 750 zł. Legnica, tel. 076/85443-15 
DAELIM125 CHOPPER, 1987 r.. 16 tys. km. 124 ccm. czar
ny, dużo chromu, rozrusznik, sprowadzony z Niemiec, 2 mie
siące w kraju, stan b. dobry, - 6.900 zł. Głogów, tel. 
0602/83-35-32
DNIEPR, 1989 r., 11 tys. km, granatowy, stan idealny, z wóz
kiem bocznym, - 2.400 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0503/89-92-39 
DNIEPR MT-16,1997 r., 650 ccm wsteczny bieg, osprzęt mi
litarny, mało używany, zarejestrowany, stan b. dobry, • 4.200 
zł. Wrodaw. tel. 0501/10-93-97 
GILERA S P 125,1990 r., 23 tys. km, 124 ccm, biało-czerwo- 
ny. sprowadzony w całości, oclony, nie zarejestrowany w kra
ju. udokumentowane pochodzenie, dozownik oleju, rozrusz
nik, hamulec tarczowy, przygotowany do sezonu, stan b. do
bry, • 3.600 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-31-88,0608/61-56-87 
GILERA XR-2 ENDURO, 1990 r., 125 ccm, czerwony, 27 KM, 
elektron, zapłon, 6-biegowy, podwójna lampa, hamulec tar
czowy, sprowadzony z Włoch, atrakcyjny wygląd, - 3.700 zł. 
Osła. tel. 076/817-28-31,0608/35-30-09 
GOKART SAM silnik MZ 250 ccm, hamulce nowego typu z 
Fiata 126p, - 1.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-32-89. 
0601/58-2742
GOKART HONDA, 160 ccm, OHV, srebmy, oryg., ospoilero
wany, hamulec tarczowy, dodatkowo kpL> opon do jazdy w te
renie, - 2.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-95-62 
HARLEY DAV!DSON SPRINGER. 1997 r.. 5 tys. km, 1340 
ccm budowany w Kanadzie indywidualnie, wersja custom 
chrome, stan idealny, - 60.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/761-81-33
HERKULES CROSS, 1993 r., 80 ccm atrakcyjny wygląd, brak 
tłoka, możliwość rejestracji na motorower, - 1.800 zł lub za
mienię, możliwa dopłata. Milicz, tel. 0605/11-53-91 
HERKULES RX-9,1986 r., 31 tys. km, 80 ccm. czerwony, chło
dzony deczą, aluminiowe felgi, hamulec tarczowy, tylne tele
skopy olejowe, -1.700 zł. Kluczbork, tel. 077/41846-78 
HONDA AFRICA TWIN 750,1998 r., 750 ccm, biało-czerwo- 
ny, kompletna dokumentacja, w kraju od tygodnia, komputer, 
stan idealny, - 22.000 zł. Legnica, tel. 076/854-78-08, 
854-74-51
HONDA C B 1000,1993 r., czamo-srebmy metalic, sprowa
dzony z Niemiec, oclony, bagażnik, tłumik Sebring, -17.000 
zł. Wałbrzych, tel. 0601/76-62-80 0 .
HONDA CB 250G, 1975 r., 250 ccm, cżamy, stan dobry, ga
rażowany, bez wypadku, niklowane dodatki, - 1.900 zł. Oła
wa, tel. 071/313-44-37 po godz. 1.5,0502/93-6049 
HONDA CB 400N, 1982 r., 46 tys. km, 400 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, po wymianie łańcuszka rozrządu, filtrów, oleju, 
przygotowany do sezonu + części + bagażnii, • 3.350 zł. Wał
brzych, tel. 074/840-83-07
HONDA CB 450S, 1990 r., 26 tys. km, 450 ccm. biało-czer
wony, oryginalny lakier, stan idealny, bez wypadku, przygoto
wany do sezonu, • 7.500 zł. Lasowice Małe, teł. 077/414-82-84 
HONDA CB 650,1983 r., 35 tys. km, 650 ccm, zielony, nowy 
akumulator, aktualny przegląd techniczny, nowe świece, -
3.800 zł lub zamienię na samochód. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-2146 po godz. 18,0604/83-92-91 
HONDA CBR 1000F SC 21,1989 r.. 70 tys. km, 1000 ccm. 
czarno-czerwony, nowe klocki hamulcowe, 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. 1990 r.. 35 tys. km, 1000 ccm, biało-nie- 
bieski, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, ste
laż, kufry, przygotowany do sezonu, stan b. dobry, - 9.000 zł. 
Głuchołazy, tel. 077/439-31-88,0608/61-56-87 
HONDA CBR 1000F, 1990 r.. 38 tys. km. 1000 ccm, 135 KM, 
bordowy metalic, atrakcyjny wygląd, stan idealny, -10.500 zł. 
Wrodaw, tel. 0601/71-Ś&-09
HONDA CBR 600,1990 r.. 600 ccm brak zegarów i owiewek, 
na części. Jelenia Góra, tel. 075/761-13-06 po godz.21
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HONDA CBR 600F, .1988 r., 600 ccm, czarny, przerobiony, 
głośny ukł. wydechowy, wymieniony olej, filtr i świece, przy-

Ć  jptowany do sezonu, - 8.000 zł lub zamienię na samochód, w
'{!$] cenie. Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki, tel. 0605/22-41-43 

HONDA CBX 550F, 1985 r., 38 tys. km, 550 ccm, biało-czerwo
ny, nowy rozrząd, filtr, olej, świece i akumulator, przygotowa
ny do sezonu, - 4.800 zł. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
HONDA CM 125 REBEL, 1997 r., 125 ccm, czerwony, stan 
idealny, -. 6.000 zł. Żary - Kunice, tel. 068/375-06-17 
HONDA CX 500,1983 r., 40 tys. km, 500 ccm. 4-suw, bordo
wy, stan b. dobry • 5.500 zł. Wrocław, tel. 0606/44-12-31 
HONDA HD MTX 80 ENDURO, 1989 r., 33 tys. km, 78 ccm, 
czerwony, kwadratowe lampy, chłodzony powietrzem, spro
wadzony z Niemiec, możliwość rejestracji na motorower, stan 
b. dobry, -1.700 zł lub zamienię na samochód. Złotoryja, tel. 
076/878-49-05
HONDA MTX 80 ENDURO, 25 tys. km, czerwony, centralny 
amortyzator, drugi silnik na części, stan b. dobry, - 2.200 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/767-84-88 
HONDA NSR 125,1997 r., 125 ccm, srebmo-wiśniowy, ory
ginalny lakier, nowa wersja, bez wypadku, przygotowany do 
sezonu, stan b. dobry, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0609/28-37-78 
HONDA NSR 125,1997/98 r., 13 tys. km, 125 ccm, czerwo- 
no-czamo-szary, stan b. dobry, bez wypadku, po tuningu w 
Niemczech, nowy model .kocie oczy”, - 8.200 zł. Wschowa, 
tel. 0601/59-58-64
HONDA NSR 125,1998 r. stan b. dobry, - 9.000 zł. Leszno, 
tel. 0605/29-68-50
HONDA VF 700S, 1983 r., niebieski, nowe świece, filtry, sworz
nie, uszczelki silnika, zawieszenia, techn. sprawny, szyba tu
rystyczna, - 6.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-33-20 
HONDA VF 750F, 1984 r., 51 tys. km, 750 ccm, czarny meta
lic, do wymiany łańcuch rozrządu, stan b. dobry, • 4.300 zł. 
Opatówek, tel. 062/761-26-24,0607/09-52-55 
HONDA VFR 750F, 1987 r., 60 tys. km, fioletowy metalic, za
dbany, I właściciel w Polsce, nowe opony, przygotowany do 
sezonu, sportowy, turystyczny, - 8.300 zł lub zamienię na sa
mochód osobowy, Audi 80 po 1987 r.. Mikołów, woj. katowic
kie, tel. 0501/40-46-64,0604/40-37-02 
HONDA XL 600L ENDURO, 1986 r., 27 tys. km, 600 ccm, 
pomarańczowo-żółty, silnik singiel, teleskopy pompowane, 

4 tylny centralny, opony stan b. dobry, motor stan idealny, sprow.
CJT Włoch, oclony, atrakcyjny wygląd lub zamienię na VW Trans

portera, T2, T3, VW Golfa, Passata, Audi, Opia, BMW, diesla, 
uszkodzonego, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-80-37 
JAWA 175,1958 r. techn. sprawny, sprawna inst. elektrycz
na. - 230 zł. Wrocław, tel. 071/348-54-29 
JAWA175,1962 r., 21 tys. km, 175 ccm, kolor wiśniowy, nowe 
opony, zadbany, - 500 zł. Marcinkowice, tel. 071/302-69-08 
po godz. 19
JAWA 350,1988 r., 350 ccm, 12V, benzyna, czarny, brak do
wodu rejestracyjnego, stan b. dobry, • 400 zł. Prudnik, tel. 
0608/59̂ 31 -91
JAWA 350 TS, 1989 r., 20 tys. km, 350 ccm, perłowoczamy, 
stan dobry, po remoncie silnika w 02.2001 r., nowy wał, skrzy
nia biegów, łożyska, pierścienie, inne części, 2 lusterka, sze
roka opona, atrakcyjny wygląd, • 900 zł lub zamienię na MZ 
ETZ 150, 250, z lat 1987-90. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0606/62-51-96
JAWA 350 TS, 1989 r. stan b. dobry, po remoncie silnika, •
1.000 zł. Jugów, tel. 074/873-31-93 
JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm, biały, nowy akumulator i świe
ca, po remoncie silnika, stan b. dobry, • 850 zł lub zamienię 
na CZ Crossa, Jawę Crossa, lub inny. Lubsko, tel. 
068/572-45-97,0601/43-49-02 
JAWA 350 TS LUX, 1990 r., 10 tys. km, 350 ccm, biały, nowe 
opony, po wymianie cylindrów, tłoków i pierścieni, atrakcyjny 
wygląd, garażowany, - 700 zł. Raszówka, tel. 076/844-91-63 
po godz. 15
JAWA 350.1990 r., 343 ccm, czarny, stan techn. dobry, mało 
używany + 2 kaski, • 700 zł. Żarów, tel. 074/857-06-30 
JAWA 350 TS. 1991 r., 11 tys. km, czarny, kufer, owiewka, 
kask, stan b. dobry. -1.100 zł. Sidzina, tel. 077/431-87-11 
JAWA 350 TS, 1991/22 r., 350 ccm, czarny, nowy akumulator 
i opony, przegląd do 05.2002 r., bagażniki, kask, halogeny, 
stan b. dobry, - 950 zł. Bielawa, tel. 074/834-01-93 
JUNAK M-10,1962 r., 350 ccm, czarny, szerokie tylne koło, 
techn. sprawny, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0501/10-93-92, 
5^810-93-97
JUNAK M-10,1963 r., błękitny metalic, stan b. dobry, zareje
strowany, -1.500 zł. Kowary, tel. 0607/70-87-97 
JUNAK M-10 CHOPPER, 1964 r., 350 ccm, czarny, po ê- 
moncie silnika i wymianie płynów, instalacja 12V, alternator 
Bosch, siedzenie skórzane, nowy akumulator, przedłużony 
przód, koła: przód 16, tył 15/135, profilowany tylny błotnik, 
opinia rzeczoznawcy, -1.800 zł. Kłodzko, tel. 0503/99-89-12 
JUNAK M10,1963 r. dokumantacja + silnik, rama, • 300 zł. 
Wałbrzych, tel. 0606/68-64-18 
K 750,1951 r„ 750 ccm, zielony, silnik po solidnym remoncie, 
przód na wahaczu, instal. 6V, zarejestrowany jako M-72, do
datkowo wózek boczny, - 2.900 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
0606/68-91-45
K 750,1970 r. z wózkiem bocznym, -1.250 zł. Bielawa, tel.
074/833-63-88,0601/45-43-93
KASK MOTOCYKLOWY NOLAN N 81 .szczękowy”, czarny,
rozm. L, stan b. dobry, - 300 zł. Brzeg, tel. 077/416-47-69
KASKI MOTOCYKLOWE UVEC SYDER nowe, rozmiar L -
350 zł. Caberg N-198. rozmiar M • 300 zł. Głogów, tel.
0604/89-03-03
KAWASAKI ER 5000.1997 r. bez wypadku, w kraju od tygo
dnia, - 8.500 zł. Kalinowa, tel. 043/829-33-73,0603/03-95-21 
KAWASAKI GPX 600,1994 r., 600 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, serwisowany, - 10.000 zł. Gniechowice, tel. 
071/316-87-62
KAWASAKI GPZ 400J KZ, 1985 r., 400 ccm, granatowy me
talic, sprawny, przygotowany do sezonu, el. rozrusznik, alu
miniowe felgi, 6-biegowy, 4 cylindry, atrakcyjny wygląd, aktu
alny przegląd, - 4.300 zł. Strzegom, tel. 074/855-56-86 
KAWASAKI GPZ 600R, 1985 r., 38 tys. km, 600 ccm, bia
ło-czerwony, nowy rozrząd, świece, olej i filtr, przygotowany 
do sezonu, - 5.700 zł. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
łSWASAKI GTZ 600,1986 r., czerwono-czarny, sprowadzo
ny z Niemiec w 2000 r., po wymianie silnika w 1999 r., przy
gotowany do sezonu, - 5.700 zł. Nysa, tel. 0600/16-12-52 
KAWASAKI KZ 400J. 1983 r.. biało-niebieski, ścigacz, stan 
dobry, - 4.000 zł. Brzeg, tel. 0608/13-45-02 
KAWASAKI VN 1500 CHOPPER, 1990 r.. 49 tys. km. 1500 
ccm, bordowy, stan b. dobry, dużo chromu, dodatki, konsola, 
głośne wydechy, • 15.200 żł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-56-88,0606/32-02-44 
KAWASAKI VULCAN 750,1994 r., 750 ccm całkowicie znisz
czony, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
KAWASAKI Z X 1000,1990 r., 26 tys. km, 1000 ccm, benzy
na, perłowoniebieski, stan b. dobry, -12.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/3245-41
KAWASAKI ZX 600,1987 r., 600 ccm, żółty, nowy akumula
tor, zębatki i łańcuch, - 5.800 zł. Kalisz, tel. 062/763-85-04 
KAWASAKI ZX 600,1996 r., 7 tys. km, 600 ccm, czamo-po- 
pielaty, stan idealny, nie zarejestrowany i nie eksploatowany 
w kraju, -17.000 zł. Wrocław, tel. 0601//8-42-20 
KAWASAKI ZZR1100,1994 r., 22 tys. km, 1100 ccm, czar- 
no-bordowy, zarejestrowany od 11.2000 r., nie eksploatowa
ny w kraju, sportowy wydech i kolektor .Shark”, podgrzewa
ne manetki, turystyczna kierownica, stan b. dobry, • 15.500 
zł. Głogów, tel. 0602/77-87-82
KAWASAKI ZZR 500,1991 r., 500 ccm, czarno-różowy, po 
wymianie płynów i oleju, eksploatowany w kraju jeden sezon, 
«jn|scyjny wygląd, • 10.200 zł. Legnica, tel. 0608/62-83-65 
KAWASAKI ZZR 600,1990 r., 39 tys. km, 600 ccm. bordowy 
metalic, alarm N+ 2 piloty, polerowana rama, atrakcyjny wy

gląd, stan b. dobry, .- 9.900 zł. Żagań, tel. 068/377-16-21, 
0502/87-2&2&
KAWASAKI ZZR 600,1993/94 r., 31 tys. km, 600 ccm, czar- 
no-zielony, 2 wloty powietrza, ukł. wydech. 4 w 1, import z 
Francji, meeksploatowany w kraju, stan dobry, przygotowany 
do eksploatacji, -12.000 zł. Żary, tel. 0600/38-71-68 
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY LOUIS 2-częściowy, czar
ny, rozmiar 54, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/396-36̂ 33 
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY rozm. 48, czarny, białe lam
pasy, -350 zł. Wrocław, tel. 071/361-23-19 
KTM 400 ENDURO, 1992 r., 12 tys. km, 400 ccm, 4-suw, bia
ły, centralny amortyzator, pompowane teleskopy* chłodzony 
cieczą, nowe opony, łańcuch i zębatki, stan b. dobry, - 8.000 
zł. Głogów, tel. 076/834-69-91,0609/28-53-11 
KUFRY MOTOCYKLOWE KAUSER, czarny,: 2 szt., poj. 10 
kg, stan b. dobry -150 zł/oba, Givi, prod. włoskiej, okrągłe, do 
enduro, duże, czerwone i czarne zamki, kluczyk, stan idealny 
• 280 zł, kask Shoei RF 200, integralny, ciemna szybka, wlo
ty, do ścigacza, czarny, rozm. Medium (56-60 cm) kask Le- 
vior, szybka, na ścigacz, czarnobiały, 60 cm, 60 zł. Wrocław, 
tel. 071/317-38-12
KUPIĘ KURTKĘ MOTOCYKLOWĄ długą. Jelcz-Laskowice, 
tel. 0607/23-81-65
KUPIĘ MOTOCYKL CROSS terenowy, poj. do 80 ccm. Strze
gom, tel. 074/855-20-77
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA 350 TS. Trzebnica, tel. 
0607/10-95-50
KUPIĘ MOTOCYKL JUNAK M-10 stan dobry, zarejestrowa
ny, pełna dokumentacja, w cenie do 1.000 zł. Szklarska Porę
ba, tel. 0603/31-23-11
KUPIĘ MOTOCYKL JUNAK M-10 do remontu, z dokumenta
cją, do 600 zł. Węgliniec, tel. 075/771-23-31 

. KUPIĘ MOTOCYKL KAWASAKI EL 250 wyprod. po 93 r., 
1 stan b. dobry, do 5.800 zł. Oleśnica, tel. 0502/26-39-10 
KUPIĘ MOTOCYKL KAWASAKI GPZ 750, 1984 r. antynu- 
rek, na białych tablicach. Jelenia Góra, tel. 0607/83-10-99 
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 150/251 do remontu, uszkodzo
ny lub na części. Chojnów, tel. 0604/8547-79 
KUPIĘ MOTOCYKL WFM OSA stan obojętny, do remontu. 
Kłodzko, teł, 074/647-59-81,0607/43-44-13 
KUPIĘ MOTOCYKL WSK stan dobry, z ok. Wołowa. Wołów, 
tel. 071/389-62-81 po godz. 18 
KUPIĘ MOTOROWER marka obojętna, do 50 ccm, z doku
mentacją, z możliwością zarejestrowania - do 200 zł lub za
mienię za motocykl WSK 125 ccm, .na chodzie*. Złotoryja, 
tel. 076/878-28-84
KUPĘ MOTOROWER HONDA, YAMAHA, PIAGGIO PEU-

MZ, SIMSON, JAWA, ROMET, WSK
OLDTIMERYI MOTOCYKLE JAPOŃSKIE 

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 
OPOLE, ul. Armii Krajowej 6 

tel. 077/456-46-63, kom. 0-602 284 770 
Z T Y M  OGŁOSZENIEM

5%  R A B A TU

M OTO R-CEN TRUM
LUBIN, ul. Wyszyńskiego 6a 

tel. 076/842-40-26,0-601 70 5512

MOTOROWERY W  „
SKUTERY l
MOTOCYKLE UŻYWANE l

c
AKCESORIA - SERWIS - GWARANCJA

Zapraszam y
Przyjmujemy do sprzedaży komisowej.

GEOT od roku 1997. Poznań, tel. 061/444-34-96, 
0602/35-89-80
KUPIĘ MOTOROWER OGAR stan obojętny, zarejestrowany 
♦ dokumentacja do 70 zł. Wrocław, tel. 0501/83:9943 
KUPIĘ MOTOROWER ROMET lub inny może być do remon
tu, zarejestrowany- do 150 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-65-91 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON wyprod. po 85 r.. kompletna 
dokumentacja, do 600 zł. Oleśnica, tel. 0502/26-39-10 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON może być uszkodzony. Wro
cław, tel. 0604/14-68-58
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON SKUTER lub zwykły, do re
montu mechanicznego albo lakierniczego, z dokumentacją, z 
Wrocławia i okolic. Wrocław, tel. 071/357-59-08, 
0503/32-25-53
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON do remontu lub ramę z do
kumentacją. Żarów, tel. 074/858-94-54 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON S 51, SR, 1983/89 r., 50 ccm 
kolor obojętny, z  okolic Wrocławia albo Opola, w cenie ok. 
1000 zł. Tułowice, tel. 077/460-03-09 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON, 1983/93 r. w cenie do 800 
zł. Kępno. tel. 062/781-44-74
KURTKA MOTOCYKLOWA HARLEY DAVIDSON .L”, mało 
używana, - 500 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-85-94 
KYMC0125 ENDURO, 2000 r., 3 tys. km, 125 ccm, niebieski 
metalic, sprowadzony z Niemiec, miesiąc w kraju, fabrycznie 
nowy, - 9.500 zł. Głogów, tel. 0602/83-35-32 
MIŃSK 400A, 1989 r., 125 ccm stan b. dobry, kompletna do
kumentacja + drugi motocykl, atrakcyjny wygląd, brak silnika 
+ części, - 650 zl lub zamienię nar motocykl MZ ETZ 250, z 
dokumentacją. Gniechowice', tel. 071/316-88-96 (
MOTOCYKL IŻ 49 : siedzenie tylne - 40 zł. Leszno, tel. (  
0605/29-68-50 ?
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY, 1998 r., 1200 ccm, V 4 dwt 
osobowy, hamulce tarczowe, koła tylne 225/16, przód 3.0/'"
- 5.000 zł. Wrocław, tel. 0604/94-5140 
MOTOROWER, 1977 r., 50 ccm, niebieski, z silnikiem Sim
sona, 3-biegowy, po lakierowaniu, zarejestrowany, opłacany, 
stan b. dobry, - 500 zł. Kurów Mały 3, gm. Jerzmanowa,"lei.
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MOTOROWER JINCHENG CHOPPER, 2000 r., 50 ccm, żół
ty, 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@kkl.net.pl, tel. 077/418-97-81 80009801

MOTOROWER OGAR 205,1991 r., 49 ccm. czarno-złoty, za
rejestrowany, nowy dowód i rejestracja, mało używany, stan 
idealny, • 690 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-64 prosić Łuka
sza
MOTOROWER PEUGEOT, 1995 r.. 32 tys. km, 49 ccm, czar- 
no-srebrny, skuter, rozrusznik, dozownik oleju, 2-osobowy, 
opłacone cło, w kraju od 3 miesięcy, do rejestracji, stan do
bry, - 2.200 zł. Nowa Ruda, tel. 0607/82-58-55 
MOTOROWER PEUGEOT SPEEDFIGHT, 1997 r., 15 tys. km, 
50 ccm, czarny, stan b. dobry, skuter, atrakcyjny wygląd, -
5.500 zł. Wrocław, tel. 071/369-27-27 
MOTOROWER ROMET, 50 ccm. niebieski metalic, nowy kosz 
sprzęgłowy, światła, stan b. dobry, - 290 zł. Miękinia, tel. 
071/317-82-93
MOTOROWER ROMET, 1986 r., czerwony, 3-biegowy, prze
gląd bezterminowy, • 350 zł. Mierzwin, gm. Bolesławiec, tel. 
074/736-12-06
MOTOROWER SIMSON SCHWALBE, 1975 r., zielony, zare
jestrowany, OC do 12.2001 r., .narchodzie”, techn. sprawny, - 
650 zł. Lipinki Łużyckie, tel. 068/375-22-89 
MOTOROWER SIMSON SR 51,1980 r., niebieski metalic,
4-biegowy, dodatkowo dużo części, zarejestrowany, opłaco
ny, -1.100 zł. Zawidów, tel. 075/778-94-88,075/778-98-61 
MOTOROWER SIMSON DUO, 1981 r. dla inwalidy, - 500 zł. 
Wierzbno, gm. Domaniów, tel. 071/313-12-55 
MOTOROWER SIMSON SR 51,1982 r. 4-biegowy, przegląd 
do 05.2002 r., kompletna dokumentacja, zarejestrowany. -.
1.000 zł. Gorzów Śl., tel. 034/35946-26 
MOTOROWER SIMSON S-51,1982 r., 50 ccm, zielony, zare
jestrowany, + rama z 82 r. typ S-51, - 800 zł. Kobyla G6ra, tel. 
062/731-74-29
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1983 r., zielny, nowe 
opony, po remoncie, stan b. dobry, - 1.900^. Brzeg, tel.
0600/12-08-21 f ,
MOTOROWER SIMSON SR 51B, 1984 rySO ccm. czerwony,
4-biegowy, po remoncie kapitalnym silnKa, po lakierowaniu, 
nowy akumulator, owiewka, tylne amortyzatory regulowane, 
nowa opona tylna, łańcuch, stan W" dobry, zarejestrowany, -
1.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-12-67
MOTOROWER SIMSON S 5 l/ l986  r., 10 tys. km, 49 ccm, 
niebieski, po remoncie kapitalnym, stan b. dobry, zarejestro
wany, atrakcyjny wygląd, teęhn. sprawny w 100%, • 1.500 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel.^71/357-44-09 
MOTOROWER SIMSON SjR 51,1986 r., 50 ccm, czerwony, •
1.200 zł. Naroczyce, tel. 076/843-95-75 
MOTOROWER SIMS(Mf) SKUTER, 1986 r., 49 ccm, czerwo
ny, po remoncie silnika, nowy cylinder, tłok, pierścienie, ory
ginalne części, nowa instalacja, atrakcyjny wygląd, nowe opo
ny, stan idealny, • 1.S00 zł. Paszowice, woj. legnickie, tel. 
0608/85-15-56 /
MOTOROWER SIMSON S 51.1986 r., 10 tys. km, 50 ccm, 
niebieski, stan b./dobry, zarejestrowany, po remoncie kapital
nym silnika, nowfy łańcuch, zębatki, opony, przygotowany do 
sezonu, po lakierowaniu, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-44-09 J
MOTOROWER SIMSON SR 51,1987 r., czerwony, 3-biego- 
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076/831-23-22
MOTOROWER APRILIA RX 50,1991 r., 16 tys. km. 5 0 W  
żółto-czerwono-biały, nowe opony, hamulec tąrczowy, Chło
dzony cieczą, dozownik oleju, atrakcyjny wygląd, kompletna 
dokumentacja, - 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-26-93, 
0607/35-72-05
MOTOROWER APRILIA SKUTER, 1992 r., 5 tys. km. 5Gfocm, 
czerwony, stan dobry, pełna automatyka, chłodzony oow, •
2.700 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86,0601/58^24-14 
MOTOROWER APRILIA RS-50,1992 r., 50 ccm, benzyna, 
fioletowo-czerwony, el. rozrusznik, chłodnica, centralny amor
tyzator, ścigacz, dozownik oleju, atrakcyjny wygląd, hamulce 
tarczowe, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 071/354-36-81 f 
MOTOROWER BENELLIK2,2000 r., 1 tys. km. 50 ćcm. nie- 
bieski, skuter, automatic, zapłon w stacyjce, 2-osgfóowy, roz
rusznik el. i nożny, na gwarancji, schowek na kćfcsk + kask, 
stan idealny, - 6.700 zł. Kłodzko, tel. 074/865-82-6J4 
MOTOROWER BINGO, 2000 r., 50 ccm, czerwony, el. roz
rusznik, gwarancja, raty, • 3.300 zł. Piaski, tel. 0( 5̂/571-91-61 
MOTOROWER FANTIC ENDURO. 1988 u , 49 ccm, 
biało-czarny, sprowadzony w całości z Niemiec/, bez prawa 
rejestracji, chłodzony wodą, hamulec tarczowy* kierunkow
skazy, kask, • 790 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755*89-27 
MOTOROWER FLORY SKUTER, 1998 r., 8 tys.* km, 50 ccm, 
pomarańczowy, automatic, 2-osobowy, rozrusznik, stan b. do
bry, - 3.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-21-23,0 )̂2/15-69-24 
MOTOROWER HONDA 2,1995 r.. 50 ccm, czeiwony, 2-oso
bowy, automat, oclony, nie zarejestrowany w łtraju, stan b. 
dobry, • 2.600 zł lub zamienię na samochód, z djopłatą. Koto- 
wice, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-75-6ftr 
MOTOROWER HONDA BALI SKUTER, 1Sfo4 r., 12 tys. km. 
50 ccm, bordowy, nie rej. w kraju, automatic). el. rozrusznik, 
hamulec tarczowy, kufer, V max=70 km/h, - 3Ł800 zł. Lubin, 
tel. 076/844-81-78.0607/47-2643 
MOTOROWER JAWA MUSTANG, 1984 r., 17 tyfc. km, 50 ccm, 
czerwony, udokum. pochodzenie, stan b. dobry, *420 zł. Kłodz
ko, tel. 0606/19-91-96 \

)

remoncie, dużo nowych części, - 1.500 zł. Świerzawa, teL 
075/713-53-99
MOTOROWER SIMSON, 1989r., 50 ccm do rejestracji, octó- 
ny, stan dobry, -1.600 zł. „ tel. 0603/29-21-44 
MOTOROWER SIMSON SR 50/1,1989 r.. 50 ccm, czerwony, 
skuter, nowa opona tylna, • 1.300 zł. Lubskd, tel. 
068/372-14-76
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r„ 50 ccm, biało-nie- 
bieski, instalacja 12V, nowy akumulator, linki, łańcuph, zębat
ka, prostokątne kierunkowskazy, nowe opony, zarejestrowa
ny, stan b. dobry, -1.700 zł. Miłkowice, tel. 076/687-15-28 
MOTOROWER SIMSON SR50/1,1989r., 10,tys. km, 50ccm, 
niebiesko-biały, stan b. dobry, - 1.700 zł'Ostrów Wlkp., tel. 
0503/36-61-13
MOTOROWER SIMSON S 51,19891.\ 50 ccm, benzyna, zie
lony, 4-biegowy, akumulator 6 V, oryginalny lakier, kierunkow
skazy, nowy tłok, pierścienie, ttttcze sprzęgła, zadbany, stan 
b. dobry. Sadków, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 071/390-9541 
MOTOROWER SIMSON S 51 |NDURO, 1989 r., 50 ccm, zie
lony, po remoncie, -1.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-25-06 
MOTOROWER SIMSON. 1990 r. stan silnika i blacharki b.

1 Niemięc, - 1.000 zł. Świebodzice, tel.dobry, sprowadzony z 
074/854-31-06

wy, stan dobry, zarejestrowany, - 700 zł... gm. Otmuchów, tel. 
077/439-81 -65
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1987 r.. 51 ccm. czerwo- 
no-biały, po remoncie silnika, nowe opony, nowa instalacja, 
prostokątne kierunkowskazy, nowy układ kierowniczy, • 1.600 
zł. Jawor, tel. 0603/81-81-79
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1987 r.. 60 ccm. 
biało-czerwony, po remoncie silnika, nowe opony, cylinder, 
tłok, łańcuch, zębatki, nowa instalacja, prostokątne kierun
kowskazy, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 1.550 zł. Pa
szowice, woj. legnickie, tel. 0604/69-00-39 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r., 50 ccm, niebie
ski, stan dobry, zadbany + zębatka tylna (nowa), - 1.200 zł. 
Leszno, tel. 065/526-2341
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1988 r.. 55 ccm. czarny, 
stan b. dobry, po remoncie kapitalnym silnika, instalacja 6V, 
elektronik, boczny bagażnik, - 1.700 zł. Międzylesie, tel. 
074/812-60-51
MOTOROWER SIMSON SR 50,1988 r.. 49 ccm, 2-suw, wi
śniowy, skuter, - 1.450 zł. Ciechów, gm. Środa Śl., tel. 
0607/42-82-97
MOTOROWER SIMSON S 51 B14, 1988 r., 1 tys. km, 50 
ccm, żółty. b. mało używany, oryg. przebieg i lakier, komplet
na dokumentacja, stan b. dobry, - 2.500 zł. Kopaszyn k. Pru
sic, gm. Prusice, tel. 071/312-6449.0601/7549-22 
MOTOROWER SIMSON SR 50 B4.1988 r., 50 ccm. bordo
wy, szeroka tylna opona, skuter, boczna nóżka, sportowy ukł. 
wydechowy, zadbany, garażowany, 4-biegowy, stan b. dobry, 
- 2.150 zł. Lubin, tel. 076/844-20-81,0609/634147 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r. uszkodzona gło
wica, • 1.200 zł. Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/67-28-28 
MOTOROWER SIMSON S 51.1988 r.. 13 tys. km 4-biegowy, 
części zamienne, - 1.700 zł. Opole, tel. 077/431-77-10 
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1988 r., 60 ccm, grana
towy metalic, po remoncie kapitalnym 12.2000 r., atrakcyjny 
wygląd, zarejestrowany, • 1.500 zł. Rychtal, tel. 062/781-61-69 
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1988 r., 50 ccm. 6V. zie- 
lono-biały, 4-biegowy, elektroniczny zapłon, plastikowy błot
nik, wzmocniona rama i kierownica, podwyższony, oclony, do 
zarejestrowania, podwyższony tłumik, atrakcyjny wygląd, po

MOTOROWER SIMSON SR 50,1990 r., niebieski metalic, 
stan dobry, -1.550 2̂  Kępno, tel. 062/78144-74 
MOTOROWER SIMSON S 51,1990 r., 50 ccm, kolor wiśnio
wy metalic, 4-biegowy, instalacja 12 V, kierunkowskazy, blo
kada kierownicy, kask, nowy akumulator, zarejestrowany bez
terminowo, stan b. dobry, - 2.050 zł. Wrocław, tel. 
071/78141-56 po godz> 17
MOTOROWER YAMAHA DT 50 CROSS. 1994 r.. 50 ccm. 
czarno-niebieski, automatic, mało używany, - 3.700 zł; Pia
ski, tel. 065/571-91̂ 61
MOTOROWER YAMAHA NEO’S SKUTER, 2001 r„ 50 ccm 
nowy, nie używany/kask, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/21-89-1T
MOTOROWER ZUNDAPP, 1987 r., 32 tys. km, 50 ccm, srebr
ny metalic, aDuminiowe felgi, chromowane błotniki, obroto
mierz, atrakcyjny wygląd, bez prawa rejestracji, stan b. do
bry, • 630 zł. Kłodzko, tel. 0606/19-91-96

W AŁKI N A R Z Ę D Z IO W E  
TWARDE, ZDOBIONE NITAMI, 

w kolorze czarnym, brązowym, grafitowym, 
dł. 30cm, śred. 12cm, cena brutto 35 zł /szt., 

sprzedaż wysyłkowa. Sudoł 18, 
66-016 Czerwieńsk, tel, 068/ 321-17-18

MOTORYNKA PONY, 50 ccm, czarny, niesprawna, bez reje
stracji, części, - 100 zł. Wrocław, tel. 071/357-24-48 w 
godz. 20-21
MOTORYNKA PONY, 1986 r., czerwona, stan b. dobry, - 450 
zł. Wrocław, tel. 0605/69-75-76 
MZ 150 TS, 1983 r., 18 tys. km, 150 ccm, czerwony, nowe 
sprzęgło i akumulator, prądnica, przerywacz, obrotomierz, wy
mieniony olej, zarejestrowany, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0604/27-91-75
MZ ETZ 150,1987 r., 150 tys. km, czerwony, nowe opony, 
hamulec tarczowy T4, • 1.050 zł. Lubin, tel. 076/844-96-40, 
0605/20-77-19
MZ ETZ 150,1987 r.. 10 tys. km, zielony, oryginalny lakier i 
przebieg, hamulec tarczowy, żarówki H4, stan b. dobry, bez 
przeróbek. - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-54-52 
MZ ETZ 150,1987 r.. 3 tys. km, zielony, w 100% oryginalny, 
nie eksploatowany przez 10 lat. stan idealny, kupiony w Po- 
Imozbycie, - 3.100 zł. Oleśnica, tel. 071/399-04-22 
MZ ETZ 150,1988 r., 150 ccm* niebieski metalic, • 1.200 zł 
lub zamienię na motorower Simson. Gostyń, tel. 
0601/73-92-95
MZ ETZ 150,1988 r., 150 ccm, czarny, - 730 zł. Udanin, tel. 
076/871-9045
MZ ETZ 150,1990 r.. 11 tys. km, 150 ccm, srebmy metalic, 
stan dobry, kwadratowa tylna lampa i migacze, - 1.300 zł. 
Góra. tel. 065/543-23-63
MZ ETZ 150,1991 r., 150 ccm, srebmy metalic, zadbany, po 
remoncie, dodatkowo dużo części, - 1.400 zł. Prudnik, tel. 
077/43643-90,0501/41-26-28 
MZ 250,1984 r„ czerwony, zadbany, mało używany, stan b. 
dobry, • 1.550 zł. Oleśnica, tel. 071/3994)4-22 
MZ 250,1986 r„ 24 tys. km, 2500 ccm. De Luxe, czerwony, 
tarcza z przodu, nowy łańcuch + zębatki, dodatkowo cylinder 
+ tłok (nowe), stan b. dobry, -1.100 zł lub zamienię na Simso
na. Paczków, tel. 077/431-61-91,0606/39-29-31 
MZ 250,1986 r. stan dobry, wał po regeneracji, nowy tłok, - 
350 zł. Ciechanowice, tel. 075/741-05-16 
MZ ETZ 250,1987 r., 26 tys. km, 250 ccm, 2-suw, czerwony, 
oryg. lakier i przebieg, I właściciel, bez przeróbek, elektron.

MOTOCYKLE
Naprawa silników 2 i 4 suwowych, 
tuiejowanie cylindrów, pierścienie, 
regeneracja walów korbowych. 
Posiadamy tłoki i części. 
Prostowanie ram i zawieszeń ' 
ścigacze i chapery również AL 
‘Apriiia,* Yamaha, 
*Gagiva, *Gilera 
* Honda, ‘Suzuki itp. 
Skup motocykli uszkodzonychi części. 
Okazyjna sprzedaż

Ostrów Wlkp. Tel. 062/738-53-43

MZ ETZ 251,1990 r., 15 tys. km, 243 ccm, niebieski, pełna 
dokumentacja, oryginalny przebieg i lakier, stan idealny. -
2.000 zł. Męcinka koło Jawora, tel. 076/870-82-98 
MZ ETZ 251,1990 r.. 243 ccm, niebieski metalic, przebieg 
500 km po remoncie silnika, zarejestrowany, ubezpieczony, 
stan b. dobry, -1.900 zł. Wrocław, tel. 0607/16-70-51 
OSA 175 SKUTER, 1965 r. bez silnika, koła tylnego i licznika, 
stan dobry, - 350 zł oraz OSA M-52 SKUTER, 1962 r„ 175 
ccm, czarny, silnik do złożenia, bagażnik tylny i boczne, ory
ginalny w 100%, + dowód rejestracyjny, • 700 zł. Węgliniec, 
tel. 075/771-23-31
O  SPRZEDAŻ MOTOROWERÓW SIMSON duży wy

bór, atrakcyjne ceny. Parczew 114, k. Ostrowa 
Wlkp., teł. 062/739-65-77,0603/87-80-75 02021611 

SUZUK11400 CAVALCADE, 1986 r„ 1360 ccm, beżowy, chro
mowane dodatki, - 20.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-66-08 
SUZUKI DR 600E ENDURO, 1988 r„ 600 ccm, E, żółty, duże 
enduro, wersja Dakar, zarejestrowany, owiewki, lampy, kie
runkowskazy, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 5.200 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0605/58-22-83 
SUZUKI DR 600S DAKAR, 1987 r., 44 tys. km, 584 ccm, 4-suw,

MOTOROWERY - RÓŻNE MARKI
NOWE I UŻYWANE - RATY 

CZĘŚCI DO SIMSONA I ROMETA 
5 OGUMIENIE, AKUMULATORY • SPRZEDAŻ WSYŁKOWA 
PIASKI k. Gostynia, uL św. Mardna13, tel 065/571-91-61

biało-niebieski, duże enduro, miesiąc w kraju, stan idealny, •
6.500 zł. Głogów, tel. 0602/83-35-32 
SUZUKI DR 650,1990 r., 32 tys. km, 641 ccm. żółto-niebie
ski, Dakar, sprowadzony w całości (bez uszkodzeń) w 2001 
r., stan b. dobry, - 6.900 zł. Namysłów, tel. 077/410-26-71, 
0502/13-02-75
SUZUKI DR 800,1996 r.. 13 tys. km. 800 ccm. zielony meta
lic, stan dobry, nowy kufer i kurtka z cordury wliczone w cenę, 
• 13.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-64-95 po godz. 18 
SUZUKI GS 125,1998 r„ 125 ccm, czarny, w kraju od roku. 
stan idealny, - 8.200 zł. Wrocław, tel. 071/31349-99, 
0605/40-31-38
SUZUKI GS 500E, 1994 r.. fioletowy, nie eksploatowany w 
kraju, - 8.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-27-50 po godz. 19 
SUZUKI GS 500E, 1996 r., 31 tys. km, czarny, aluminiowe

MOTOROWERY - SKUTERY 
UŻYWANE 

marki: Piaggio, Malaguti, Yamaha i inne 
atrakcyjne ceny

OP012322
Olszyna Lub., tel 075/721-21-18,0-601946 395

zapłon, hamulec tarczowy, obrotomierz, żarówki H4. nowe 
opony i łańcuch, stan dobry, • 1.400 zł. Ozimek, tel. 
077/46542-58.043/886-59-55 
MZ ETZ 250,1987 r., 250 ccm sprawny, do małych popra
wek, - 640 zł. Pasikurowice, tel. 071/399-75-22 
MZ ETZ 250,1988 r., niebieski, kompletna dokumentacja, 
technicznie sprawny, -1.300 zł. Oława, tel. 071/313-02-87 
MZ ETZ 250,1988 r.. 20 tys. km, 250 ccm, niebieski, hamulec 
tarczowy, obrotomierz, nowe opony, akumulator, klocki ha
mulcowe, łańcuch i zębatki, stan b. dobry, -1.300 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/642-0843
MZ ETZ 250,1988 r., 20 tys. km, 250 ccm, niebieski, nie prze
rabiany, hamulec tarczowy, obrotomierz, nowy akumulator, 
nowe opony, nowe klocki ham., lampa H4, stan b. dobry, -
1.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-0843 
MZ ETZ 250,1989 r., 250 ccm, zielony, techn. sprawny, nie
kompletna dokumentacja, stan b. dobry, - 690 zł. Nowogród 
Bobrzański, tel. 0608/68-31-67 
MZ ETZ 251.1989 r., 11 tys. km. 243 ccm, czerwony, hamu
lec tarczowy, kufer, lusterka, stan dobry, -1.650 zł. Kiełczów, 
tel. 0502/89-13-38,071/399-06-84 
MZ ETZ 251,1989 r., 25 tys. km, czerwony, halogen, 2 luster
ka, 2 kufry boczne, hamulec tarczowy, -1.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 0605/22-52-97
MZ ETZ 251,1989 r.. zielony, hamulec tarczowy, zadbany, •
1.700 zł. Wielowieś, tel. 076/843-29-20.0607/05-05-95 
MZ ETZ 251.1990 r., 11 tys. km, 251 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, nowy akumulator, - 1.500 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 
0605/52-08-92

felgi, szyba frontowa, tylny kufer, stan b. dobry, odony, nie 
eksploatowany w kraju • 9.500 zł. Nysa, teł. 077/435-96-09 
SUZUKI GSR1100X, 1987 r., 52 tys. km, 1100 ccm, biało-nie
bieski, po wymianie klocków, świec, po przeglądzie, przero
biony na model z 92 r., stan b. dobry, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
071/787-31-13,0603/55-31-83 
SUZUKI GSX1100F, 1993 r.. 40 tys. km, 1100 ccm. kolor gra
fitowy metalic, miesiąc w kraju, sprowadzony z Belgii, el. szy
ba w owiewce, hydrauliczne sprzęgło, stan idealny, -14.000 
zł. Głogów, tel. 0602/83-35-32 
SUZUKI GSX 400 wał do regeneracji, sprowadzony z Nie
miec, -1.000 zł. Milicz, tel. 071/384-07-81.0605/66-88-38 
SUZUKI GSX 400E, 1983 r., 36 tys. km. 400 ccm, czerwony, 
stan dobry, .na chodzie*, • 2.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/742-23-36
SUZUKI GSX 400E, 1986 r., 24 tys. km, 4000 ccm, perłowo- 
biały, w kraju od tygodnia, cło opłacone, aktualny przegląd, 
oryginalny lakier, stelaż, używany przez kobietę, stan ideal
ny. - 4.800 zł. Wałbrzych, tel. 0603/53-57-51 
SUZUKI GSX 600F, 1997 r.. 9 tys. km. 600 ccm. 86 KM, żółty 
metalic, stan idealny, serwisowany, -17.400 zł. Oleśnica, tel. 
0603/28-86-29
SUZUKI GSX 600F, 1998 r.. 12 tys. km, granatowy metalic, 
kupiony w salonie, serwisowany, stan b. dobry, ♦ kask, •
17.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-28-30,0607/39-23-53 
SUZUKI GSX 750,1990 r. sprowadzony w 2001 r., sprawny, 
do drobnych poprawek, - 9.500 zł. Kalinowa, tel. 
043/829-33-73,0603/03-95-21 
SUZUKI GSX 750,1994 r. sprowadzony w 2001 r., sprawny, 
do drobnych poprawek, • 12.500 zł. Kalinowa, tel. 
043/829-33-73,0603/03-95-21 
SUZUKI LS 650 SAVAGE CHOPPER. 1994 r.. 12 tys. km. 
czerwony metalic, boczne sakwy, tylne oparcie, stan b. do
bry, oclony, nie eksploatowany w kraju • 9.700 zł. Nysa, tel. 
077/435-96-09
SUZUKI VL 1500LC INTRUDER. 1998 r.. 22 tys. km, 1500 
ccm, czamo-zielony, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, dużo 
dodatków, • 32.500 zł. Wałbrzych, tel. 0604/72-64-82 
SUZUKI VX 800,1991 r.. kolor wiśniowy metalic. sprowadzo
ny z Niemiec, oclony, bagażnilechromowany, -10.500 zł. Wał
brzych, tel. 0601/76-62-80
TROLL 150 SKUTER. 1964 r.. 150 ccm, żółty, .na chodzie*, 
niekompletna inst. elektryczna. • 400 zł. Węgliniec, tel. 
075/771-23-31
URAL 650,1982 r., 8 tys. km, 650 ccm, benzyna, czarny, stan 
idealny, z wózkiem bocznym, • 2.500 zł. Oława, tel. 
0503/89-92-39
WSK 125,1981 r., - 200 zł. Kępno, tel. 062/781-44-74 
WSK 175,1981 r. stan techn. dobry, • 300 zł. Głubczyce, tel. 
0608/8047-16
YAMAHA 1000 VIRAGO, 1984 r., 1000 ccm nowy akumula
tor, nowe sprzęgło jednokierunkowe, - 7.800 zł możliwe raty. 
Wałbrzych, tel. 0608/78-04-32 
YAMAHA 200,1980 r„ 23 tys. km, 200 ccm, 2-suw, niebie
sko-czarny, kompletna dokumentacja, aluminiowe felgi, ha
mulec tarczowy, regulowane teleskopy, dozownik oleju, oclo
ny, stan idealny, • 1.800 zł. Góra, tel. 065/54349-94, 
0602/10-58-73
YAMAHA 650 DIVERS!ON, 1998/99 r., 3 tys. km, 650 ccm, 
bordowy metalic, kompletna dokumentacja, sprowadzony z 
Niemiec, • 13.500 zł. Milicz, tel. 0603/86-83-58 
YAMAHA SZR 660,1996 r., 3 tys. km, 660 ccm, pomarańczo
wy metalic. w kraju 1 sezon, moc 50 KM, stan b. dobry, • 11.900 
zł. Syców, tel. 062/785-24-64.0602/46-06-64 
YAMAHA BELUGA125 SKUTER. 1993 r.. 5 tys. km. 125 ccm, 
niebieski metalic, wszystkie części, • 4.500 zł. Szprotawa, tei. 
0605/06-2847
YAMAHA DT 125 ENDURO, 1999 r.. 125 ccm, 2-suw, czarny, 
nowe opony, chłodzony cieczą, hamulec tarczowy, dozownik 
oleju, brak dokumentacji, • 3.200 zł. Wojcieszów, tel. 
0607/35-72-05
YAMAHA DT 80 ENDURO, biało-niebieski, centralny amor
tyzator, po remoncie silnika, po lakierowaniu, dużo częśd, za
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rejestrowany, techn. sprawny, zadbany, stan idealny, - 2.900 
2t  Jelenia Góra. tel. 075/767-84-84 
YAMAHA DT BO LC ENDURO. 1993 r., 80 ccm, 
granatowo-czarny, hamulec tarczowy, dozownik oleiu, chło
dzony cieczą, oclony, stan idealny, - 3.700 zł. Sobótka, tel. 
0603/21-72-98
YAMAHA DT SOLC. 1984 r., czamy. • 1.000 zł. Pieńsk, woj. 
jeleniogórskie, tel 0603/48-33-68,0605/15-27-40 
YAMAHA FJ 1200, 1989 r„ 55 tys. km, 1174 ccm, DOHC, 
16V, srebrny metalic, zarejestrowany, przygotowany do se
zonu, śdgacz, bez wypadku, stan b. dobry, • 9.900 zł. Bole
sławiec, tel. 090/66-84-23
YAMAHA FZ 750,1986 r„ 23 tys. km, biało-czerwony, stan b. 
dobry, • 7.500 zł. Świdnica, tel. 0603/09-99-34 
YAMAHA FZR1000 EXUP, 1990 r., 25 tys. km, 148 kM, fiole- 
towo-srebmy, nowy akumulator i opony, stan b. dobry, * 9.500 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/641-82-34,0607/83-33-15 
YAMAHA FZR 600 GENEZIS, 1993/94 r.. 38 tys. km, 600 ccm, 
biało-czerwono-niebieski. wersja USA, serwisowany, przygo
towany do sezonu, atrakcyjny wygląd, stan dobry, • 10.700 zł 
lub zamienię na Renault Clio, w tej cenie. Oleśnica, tel. 
071/399-39-11,0502/94-99-75 
YAMAHA FZR 600,1996 r., 98 kM, żółto-czarny, wersja USA, 
sport. ukł. wydechowy, nowy akumulator, łańcuch i zębatki, 
serwisowany. -12.500 zł. Wrocław, tel. 0605/35-10-93 
YAMAHA MTX 80 ENDURO, 25 tys. km, czerwony, centralny 
amortyzator, 2 silnik, stan b. dobry, - 2.200 zł. Jelenia Góra. 
tel. 075/767-84-88
YAMAHA RD.8Ó, 1981 r., 80 ccm. fioletowy, -1.200 zł. Kłodz
ko, tel. 074/868-71-25,
YAMAHA TDR125,1992 r., 125 ccm, czamy, 6-biegowy, obu
dowane enduro, lusterka, podwójne lampy z przodu, chłodzo
ny cieczą, hamulec tarczowy przedni i tylny, el. rozrusznik, 
przegląd do 2002 r., oclony, atrakcyjny wygląd, • 3.400 zł. 
Kalisz, tel. 0,62/752-06-07
YAMAHA TZR 80,1995 r., 80 ccm, żółty, ścigacz, chłodzony 
cieczą, dozownik oleju, centralny amortyzator, 2 tarcze ha
mulcowe, 6-biegowy, 120 km/h, oclony, nie eksploatowany w 
kraju, - 4.500 zł. Nysa. tel. 077/435-96-09 
YAMAHA XJ 600N, 1998 r., 17 tys. km, 600 ccm, czerwony, 
67 KM, stelaż pod kufer, dużo chromu, stan idealny -13.800 
zł lub zamienię na Renault może być uszkodzony, dokumen
tacja. Brzeg. tel. 0502/52-09-54 
YAMAHA XS 250,250 ccm, 2-suw 2-cylindrowy, rozrusznik, 
stan b. dobry, - 320 zł lub zamienię na konsolę Sony Playsta
tion. Dzierżoniów, tel. 074/831 -90-13 
YAMAHA XT 595 ENDURO. 1988 r., 42 tys. km, 595 ccm, 
niebieski, duży zbiornik, nie eksploatowany w kraju, opłaco
ne cło, owiewki, stan b. dobry, - 5.900 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-52-59
YAMAHA XT 600 ENDURO. 1987 r, 35 tys. km. 600 ccm, 
czamy, mało używany, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0603/48-37-85 
YAMAHA XV 920,1986 r., 75 tys. km, 920 ccm, bordowy, nowy 
lakier, kufer, sprowadzony z holandii w 2000 r.-, przegląd do
04.2002 r, - 9.000 zł. Zielona Góra. tel. 0607/38-23-61 po 
godz. 17 -
YAMAHA YZF 600.1996 r., 6 tys. km, biały, + dodatki, ści
gacz, oryginalny przebieg;'kompletny, kompletna dokumen
tacja, sprowadzony w 97 r.. nie rejestrowany,-16.000 zł. Grod
ków, tel. 0606/72-42-35
ZAMIENIĘ MOTOCYKL JUNAK M-10,1959 r., 9 tys. km, 350 
ccm, czamy, instalacją 12V, stan dobry -1500 zł, na Fiata 
126p, w dobrym stanie. Wierzbica Górna, gm. Wołczyn, tel. 
077/452-54-01.0600/53-80-59 
ZAMIENIĘ MOTOCYKL OSA, BERLIN, TROLL skutery • na 
motocykl Avo Simson. Węgliniec, tel. 075/771-23-31

AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY z siewnikiem, 3 m. - 4.500 
zł. Góra. tel. 065/544-15-85,0603/06-29-22 
AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY. 1996 r. hydrauliczny, szer. 
robocza 4.2 m. brony, kultywator, - 4.600 zł. Żórawina, tel. 
071/311-49-92
AGREGAT UPRAWOWY KROMĘ 3 m, cyklopirel, - 4.500 zł. 
Gostyń, tel. 065/572-36-84
AGREGAT UPRAWOWY hydrauliczny, 4.5 m, - 2.800 zł. Góra 
Śl., tel. 065/544-75-93
AGREGAT UPRAWOWY szer. robocza 3.30 m, - 1.800 zł. 
Podgaj, tel. 071/346-18-88
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT B231 szer. 5,2 m, -
3.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-08-78 
BECZKOWÓZ asenizacyjny, pojemność 3.500 (itrów, 1-osio- 
wy, stan b. dobry, - 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/731-26-28 
BECZKOWÓZ PN 20,1984 r„ poj. 2.0001, po remoncie pom
py, koła 10/15, stan b. dobry, - 3.200 zł. Żórawina, tel. 
071/311-49-92
BRONA U 241 talerzowa, - 550 zł. Ścinawa, tel. 076/843-27-69 
po godz. 20,0605/05-57-75
BRONA TALERZOWA U-241 szer. robocza 2.7 m, - 2.200 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 

'  BRONA TALERZOWA U-307 szer. robocza 3 m, - 3.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
BRONA UPRAWOWA z wałem, szer. 3 m, przekaźnik mocy, 
- 5.500 zł. Mieleszynek, tel. 062/783-66-58 wieczorem 
BRONY 3-polowe • po 400 zł, przetrźąsarka 7-gwiazdowa - 
600 zł, sadzarka, prod. czeskiej - 500 zł. Pielgrzymka, tel. 
076/877-51-33
BRONY ciężkie - 500 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-62-54 
BRONY średnie, zawieszane, .piątki”, - 400 zł. Świdnica, tel. 
074/850-67-38
CIĄGNIK SAM silnik 2-cylindrowy, chłodzony wodą, resory, 
amortyzatory, napęd na 4 koła, do wykończenia maska i błot
niki, zapasowy silnik, • 850 zł. Gierałcice, tel. 077/439-83-65 
CIĄGNIK SAM, 1995 r., benzyna z przyczepką, - 1.800 zł. 
Malerzowice, tel. 077/460-93-00 
CIĄGNIK SAM, 1996 r., diesel 4-kołowy, z podnośnikiem, przy- 
czepka, z całym osprzętem, - 4.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-60-43
CIĄGNIK SAM, 2000 r., 650 ccm silnik Fiata 126p, oświetle
nie elektr., ekonomiczny, -,2.000 zł. Magnuszowice, tel. 
0602/31-97-36
CIĄGNIK BIAŁORUŚ sprawny, silnik i opony w dobrym sta
nie, inst elektryczna i blacharka do naprawy, - 2.500 zł lub 
zamienię na kosiarkę do trawy, betoniarkę, z dopłatą. Głu
szyca. tel. 074/880-91-44,0603/51-18-27 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-50, techn. sprawny, stan dobry -
4.200 zł oraz siewnik zbożowy Poznaniak, szer. robocza 2.7 
m, • 1.300 zł. Odce, gm. Bolesławiec, tel. 0605/91-89-32 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ, 1983 r., - 4.500 zł. Stary Śleszów, gm. 
Żórawina, tel. 071/311-45-75
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-50,1983 r., - 9.000 zł. Zawidów, 
tel. 075/778-98-48
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1986 r. 2200 mtg, -13.000 zł. 
Żmigródek, tel. 071/385-36-92 
O CIĄGNIK BIAŁORUŚ JUMZ 6,1989 r. nowa kabina 

• 12.000 zł i 1981 r., stara kabina • 5.000 zł, kom* 
bajn do buraków, 1998 r., 3-rzędowy, prod. Kuź
nia Jawor • 13.000 zł, mieszalnica pasz, 1 1,1997 
r. ♦ śrutownik, kosz zasypowy + waga • 17.000 zł, 
przyczepa HL 6011,1985 r., 6 1, wywrotka • 4.800 
zł, naczepa Autosan, 1985 r., 101, stan. b. dobry,

\ C Z Ę Ś C I  D O  S I L N I K Ó W  
\ T E L .  0 7 1 /3 1 1 -2 7 -0 0  

B ie la n y  W r. u l.W ro c ła w s k a  4 8  
A U T O - B O S

nakładki •, 4.200 zł, Budziszów  W ielki, teł. 
076/857-46-02 . 84014911 

O  CIĄGNIK BIAŁORUŚ JUMZ 6,1989 r. nowa kabina 
• 1.100 zł, 1981 r., stara kabina- 4.000 zł, kombajn 
do buraków, 1998 r., 3-rzędowy, prod. Kuźnia Ja
wor • 12.000 zł, mieszalnica pasz, 1 t , 1997 r., śru
townik, koszt zasypowy, waga • 7.000 zł. Budzi
szów Wielki, tel. 076/857-46-02 84016241

CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300 stan opon dobry, mało eks-. 
ploatowany, • 7.000 zł. Węgliniec, tel. 0606/31-30-37 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 303, i  10.000 zł. Wrodaw, tel. 
0605/31-65-69
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300.1978 r stan dobry, • 8.000 
zł. Chojnów, tel. 076/818-73-36 \ -
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-300,1979'r. stan dobry, techn. 
sprawny, - 3.800 zł. Lwówek śląski, tel;.Q607/06-07-7t . 
CIĄGNIK FORTSCHRITT Z 300,1980 r. stan b. dobry, - 5.100 
zł. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22, 
0603/83-55-66
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 303 D, 1982 e. stan dobry, przed
ni napęd, -10.500 zł. Chojnów, tel. 076/810-73-36 
CIĄGNIK FORTSCHRITT 323 A, 1987 r., 6560 ccm techn. 
sprawny, 2 napędy, stan opon dobry, • 13.000 zł. Krzemków, 
tel. 076/831-40-26
CIĄGNIK FORTSCHRITT E-931, 1989 r. mało używany + 
komplet narzędzi, stan idealny, - 1.800 zł. Opole, tel. 
077/464-62-20
CIĄGNIK KIRÓW K-150,1986 r. zielony, stan b. dobry, (przy
gotowany do pracy, bez wydeków, wyjście na wałek, stan opcn 
dobry, -12.000 zł lub zamiónięma busa osobowego. Lubait, 
tel. 0604/93-82-49
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON MF-255,1988 r., 3.400 mtg, 
demne szyby, nowe opony, techn. sprawny, I właściciel, -
13.000 zł. Konary,-gm. Udanin, teł. 076/857-45-23 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 8160,1996 r. 200 KM. kli
matyzacja, pełne wyposażenie, stan idealny, • 125.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0605/26-85-00
CIĄGNIK OGRODNICZY prod. czeskiej, z przyczepą i kosiar
ką listwową, - 2.500 zł. Lipa, gm. Bolków, tel. 0608/89-51-46 
CIĄGNIK OGRODNICZY SAM, diesel, • 5.000 zł. Lipa, gm. 
Bolków, tel. 0608/89-51-46
CIĄGNIK OGRODNICZY 1-osiowy, prod. czeskiej, • 2.500 zł.
Lipa, gm. Bolków, tel. 0608/89-51-46
CIĄGNIK OGRODNICZY SAM do lekkich prac polowych, •
1.000 zł. Lubomierz, tel. 075/783-37-42
CIĄGNIK OGRODNICZY T 24, diesel napęd 4x4, z osprzę
tem, zadbany, • 6.500 zł. Słubice, tel. 095/758-51-82 
CIĄGNIK OGRODNICZY TERRA, 1986 r., 50 ccm przycze
pa, brony, pług obrotowy, sprawny, • 1.300 zł. Wrodaw, tel. 
071/372-66-29 po godz. 17
CIĄGNIK URSUS 1634,1996 r. przebieg 1100 mtg, 6-cytin- 
drowy silnik, stan b. dobry, I właściciel, • 90.000 zł. Gierałto- 
wiec, tel. 0501/48-86-30
CIĄGNIK URSUS C-330 nowe opony, stan idealny, nowe aku
mulatory, nowa instalacja el., po wymianie silnika, z kabiną, •
12.000 zl. Michałów, gm. Środa Śląska, tel. 071/795-13-90 
CIĄGNIK URSUS C-330,1969/86 r. po wymianie silnika, prze
gląd do 02.2002 r., stan b. dobry, - 7.500 zł lub zamienię na 
samochód VW Polo, do 3.000 zł lub inny. Opole, tel. 
0604/79-23-10
CIĄGNIK URSUS C-330,1970 r., zarejestrowany, kabina, po 
remonde kapitalnym, mało używany, stan b. dobry, - 8.400 zł. 
Legnica, tel. 076/857-46-84 po godz. 20 
CIĄGNIK URSUS C-330,1981 r. ogumienie nowe, amorty
zatory, kabina + pług, brony, kultywator, talerzówka, przycze
pa 1-osiowa, wywrotka, rozrzutnik do obornika, przyczepa 
zbierająca, -16:000 zł. Różana, tel. 074/880-11-77 po godz.16 
CIĄGNIK URSUS C-330,1984 r. przeb. 2000 mtg, oryginal
ny lakier, kabina, stan techniczny b. dobry, - 8.900 zł. Jaźwi
na, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-80-67 
CIĄGNIK URSUS C-330 M, 1985 r. I właściciel, stan b. dobry, 
-10.000 zł. Trzebnica, tel. 0601/99-69-71 
CIĄGNIK URSUS C-330,1986 r., diesel, płaska oś przednia, 
ważny przegląd techniczny, garażowany, ł właścidel, kabina, 
książka serwisowa, -10.500 zł lub zamienię. Pomianów Dol
ny. tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
CIĄGNIK URSUS C-330 M, 1988 r. I właściciel, zarejestro
wany, stan dobry, -.12.000 zł. Romanów, gm. Przeworno, tel. 
0602/49-20-64
CIĄGNIK URSUS C-340,1969 r. stan dobry • 5.000 zł, przy-

19-220 Legnica, ul. Jaw orzyńska 261 
te lJfax 076/850-61-12, 850-61-13, 850-64-95

Ciągniki, kombajny NEW HOLLAND BIZON, MTZ, maszyny
KVERNELANO, LEMKEN, KONGSKILDE, UNIA GRUDZIĄDZ, 

VADERSTAD, PILMET, AGROMET BRZEG I INNE
U Ż Y W A N E  OP006478

Kombajn Bizon BS-Z110, 1996 r., adaptacja 
do zbioru rzepaku, 1414 mtg, sprawny 
Jęchnicznie, silnik Martin 145.000 zl
Kombajn B izon BS Z -110, adaptacja do zbioru 
Kombajn Bizon ZO-56, 1978 r. 13.000 zł
Kombajn Bizon ZO-56, 1986 r. z  kabiną, 
szarpacz słomy 28.000 zł
Kombajn B izon ZO -58,1984 r. 25.500 zł
Kombajn B izon ZO -58,1985 r. 26.000 zł
Kombajn Bizon Dynamie Turbo 3B Z115, 1999 r., 
header 4,2 m, klimatyzacja, komputer, szarpacz słomy, 
adaptacja do zbioru rzepaku, 600 mtg 183.000 zł
Kombajn Bizon Record Z058 Hydrostatlc,
(napęd hydrostatyczny), klimatyzacja, komputer,, 
szarpacz słomy, adaptacja do rzepaku, 1997 r.,
560 mtg, stan b.dobry 110.000 zł
Kombajn zbożowy Deutz-Fahr M 3640,1992 r.'
Hydromat Agrotronic, stan bdb. 120.000 zł
Siewnik pneumatyczny do kukurydzy i buraków,
6-rzędowy, prod. Rolmasz Kutno, 1996 r.,
sprawny 9.000 zł
Rozsiewacz nawozów, pneumatyczny, ciągany
18 m, Agromet Brzeg, sparwny techn. . 4.500 zł
Agregat do podorywki dla gleb ciężkich
i bezorkowego przygotowania do siewu
Multitiller RAU, szer. 3 m 12.000 zł
Agregat BECKER  Rototiler, 3m, 1996 r.,
sprawny, stan b.dobry 11.500 zł
Agregat do podorywki Lemken Szmaragd 9, szer.
robocza 3 m, stan bdb. 9.500 zf
Kombajn do buraków STOLL V200
z  rozdrabniaczem liści, sprawny techn. 16.000 zł
Pług Rabe Werk, obracany, półzawieszany, 5-skibowy,
♦  ramię do wałków + wały (Croskill, kołeczkowy), kpi., 
stan bdb. 22.000 zł
Pług PHX, 6-skibowy, z  doprawiaczami gleby ADX -092, 
zabezpieczenia non stop, zagonowy,
1988 r., stan bdb. 9.500 zł
Pług PHX, 6-skibowy, zabezpieczenia non stop, 
sprawny techn. 4.000 zł
Pług PHX, 5-skibowy, zabezpieczenia non stop, 
z  doprawiaczami gleby ADX-092, zagonowy 7.500 zł
Rozsiewacz nawozów pneumatyczny ACCORD,
18 m, sprawny techn. 5.000 zł
Przyczepa rolnicza D-47, wywrotka, po remoncie, 
stan ogumienia bdb., sprawna techn. 4.500 zl
Zestaw do zb ioru buraków MATROT:
Ścinacz do liśc i, sprawny techn. 3.500 zł
Wyorywacz 1.000 zł
Ładowarka 3.000 zł

CENY DO NEGOCJACJI

czepa (wywrotka), na wysokich kołach, stan dobry -1.000 zł. 
Sobótka, tel. 071/390-30-66 -
CIĄGNIK URSUS C-355,1971 r. z kabiną, stan b. dobry, -
6.800 zł. Lubin, tel. 076/844-18-92,844-74-38 
CIĄGNIK URSUS C-355,1976 r. t  ładowacz Tur, stan dobry, 
- 5.900 zł. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-92-22,0603/83-55-66 
CIĄGNIK URSUS C-355, 1977 r., diesel kabina .sokółka", 
nowe akumulatory, zarejestrowany, - 6.700 zł lub zamienię 
na samochód osobowy, np. VW Golf, Ford Escort Gnojna.24, 
gm. Grodków, tel. 077/415-19-76 
CIĄGNIK URSUS C-360, po remoncie kapitalnym, kabina, 
techn. sprawny, - 6.500 zł. Kotla, tel. 076/831 -85-81 
CIĄGNIK URSUS C-360 stan dobry, w ciągłej eksploatacji, •
4.200 zł. Wrodaw, tel. 0604/78-95-48 
CIĄGNIK URSUS C-360,1976 r. stan dobry, dobre akumula
tory, noye, - 5.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-10-45 
CIĄGNIK URSUS C-360. 1980 r. stan b. dobry, - 6.500 zł. 
Zawiść, gm. Pokój. tel. 077/469-80-95,0601/88-50-19 
CIĄGNIK URSUS C-360,1984 r. szeroka kabina prod. cze
skiej, nowe akumulatory, nowe opony, nowy przegląd, po 
malowaniu, miękka oś przednia, - 8.700 zł. Zielona Góra, tel. 
068/323-36-90,0607/16-88-43 
CIĄGNIK URSUS C-360,1984/85 r. po remoncie kapitalnym 
całości i lakierowaniu, ♦ przyczepa wywrotka, stan idealny, •
14.500 zł. Polkowice, tel. 076/847-95-l7„p503/.Q9-94-12

DESZCZOWNIA AGROII do nawadniania pól, sitak diesel,
wydajność 1.200 l/min, 115 rur, dł. 6 m, -14.500 zł. Jemielno,
woj. leszczyńskie, tel. 0601/75-65-75
DMUCHAWA DO SIANA, - 300 zł. Chocianowiec, tel.
076/818-56-15
DMUCHAWA DO SIANA, - 480 zł. Dobromierz, tel. 
074/850-61-45
DMUCHAWA DO SIANA kompletna - 500 zł. Księginice, tel. 
071/317-00-25
DMUCHAWA DO SIANA I ZBOŻA z silnikiem 11 kW. 1350 
obr., z rurami. - 700 zł. Pęciszów, gm. Zawonia, tel. 
071/312-93-73
DMUCHAWA DO SIANA, SŁOMY I ZBOŻA stan dobry. • 300 
zł. Bołeścin, gm. Świdnica, tel. 074/850-18-04 
DMUCHAWA DO ZBOŻA, • 1.200 zł. Brochocin, tel. 
076/877-36-83
DMUCHAWA DO ZBOŻA. • 200 zł. Chocianowiec. tel. 
076/818-56-15
DMUCHAWA DO ZBOŻA duża, elektryczna. - 3.800 zł. Góra 
Śl., tel. 065/544-75-93
DMUCHAWA DO ZBOŻA kompletna, z rurami, bez silnika, •
700 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-10-13
DMUCHAWA DO ZBOŻA, • 1.200 zł. Przedborów, tel.
062/731-03-99,0608/83-18-71
DOJARKA prod. czeskiej, - 500 zł lub zamienię na ładowacz.
Czernina, tel. 065/543-16-39

ku - Płockie, - 39.000 zł. Mietków, tel. 071/316-90-21', 
0603/68-94-73
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058,1989 r. sil
nik na gwarancji, - 36.500 zł. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER Z-056, SW-400. po 
remonde kapitalnym, nowe opony, nowe akumulatory, sita, 
pompa paliwa, wody, głowica, wały, łożyska, obudowy łoży
ska, filtr oleju, po remonde silnika, nie spawany, zadbany, •
16.700 zł. Stary Wiązów, tel. 071/796-11-95 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS doczepiany do ciągnika, stan 
techn. dobry, • 2.500 zł. Paszowice, tel. 076/870-10-61 po 
godz.20
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS od 1980 r.; stan dobry, hede- 
ry 3.6 m, silniki Mercedesa 6-cyiindrowe, z sieczkarniami do 
słomy oraz Claas z przystawką do kukurydzy, 4-rzędowa, ceny 
od 21.000 zł. Strzelin, tel. 071/796-11-95 po godz.21 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COMPACT 30,1985 r. szer. 
robocza 2.5 m, -13.300 zł. Wrodaw, tel. 0607/36-49-13 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COMPACT 30 heder 2,6 m, 
1985 r. -13.300 zł. Wrodaw, tel. 071/363-74-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS CONSUL heder 3,2 m, silnik 
Mercedesa Perkins, stan b. dobry, • 15.000 zł. Ólesiec Stary, 
tel. 062/741-51-68,0608/38-65-77 
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. 1.300 
mtg, stan b. dobry, sprowadzony ze Szwecji, • 28.000 zł. Wro
daw, tel. 0605/78-66-82

KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E514,1987 r., stan 
dobry - 25.000 zł. Wambierzyce, tel. 0601/17-38̂ 25, woj. wał
brzyskie
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514,1989 r. 2 szL*> 
• 26.000 zł/szt. Gubin, tel. 0502/29-48-96

KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE, 1979 r. heder 3 m, 
sieczkarnia, - 9.900 zł. Borów, tel. 0607/08-83-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, 1970 r. he
der 2.5 m, bez szarpacza, - 11.500 zł. Borów, tel. 
071/312-55-79
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON M-31,1970 r.,
V4, diesel, stan b. dobry, w kraju od 3 sezonów, nowy akumu
lator i pasy, + katalog części, - 7.500 zł. Nówa Wieś Grodzi
ska, tel. 076/877-57-53
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, 1980 r. he
der 2 m, sieczkarnia, • 7.900 zł. Borów, tel. 0607/08-83-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, 1980 r.. Per
kins 11.500 mtg, stan b. dobry, sprowadzony ze Szwecji, -
20.000 zł. Wrocław, tel. 0605/78-66-82
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 487,1985 r. 
heder, szer. robocza 3 m, siekacz słomy - 20.000 zł. Siemia- 
nów, tel. 0607/08-83-99
KOMBAJN ZBOŻOWY NEW HOLLAND CLAISON, 1983 r. 
silnik Mercedesa, 6-cylindrowy, heder 4.2 m, kabina, stan b. 
dobry, - 20.000 zł. Przemków, tel. 076/831-40-26 
KOMBAJN ZBOŻOWY V1STULA KZB 3B, 1968 r., techn. 
sprawny, nowe części zamienne, posiadam na zapas - 4.000 
zł. Goczałków, gm. Strzegom, tel. 074/855-98-02 
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA, 1972 r., stan dobry, w cią
głej eksploatacji, przygotowany do żniw, nowe pasy, po re- 
moncie blacharki i malowaniu w 1998 r, - 3.800 zł. Ząbkowice £  
Śląskie, tel. 074/815-90-85
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW elewatorowa, nowy typ ta
śmy, prawie nowy, • 2.100 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-77
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW, 1984 r. elewatorowa, stan b. 
dobry, nie wymaga remontu + nowe zębatki, • 1.600 zł lub 
zamienię na inny sprzęt. Trzebnica, teł. 0600/19-88-10 
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW, 1989 r. elewatorowa, stan 
dobry, - 1.900 zł. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-92-22,0603/83-55-66 
KOSA SPALINOWA HONDA UMT 28,2000 r., stan idealny, •
1.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-72-32,0608/08-99-22 po 
godz. 16
KOSIARKA DO SKARP, ROWÓW I POBOCZY stan b. do
bry, -14.500 zl. Brzeg. lei. 0501/72-35-82 
KOSIARKA DO SKARP, ROWÓW I POBOCZY przystoso- 
wana do dągnika Ursus C-360 z nowym typem podczepienia 
do dągnika + części zamienne, stan dobry, technicznie spraw
na, • 10.500 zł. Legnica, tel. 076/850-64-88 
KOSIARKA DO SKARP, ROWÓWI POBOCZY ZETOR 8011, 
1980 r. z wysięgnikiem, - 20.000 zł. Świdnica, tefc 
074/852-17-28
KOSIARKA DO TRAWY STIGA spalinowa, prod. szwedzkiej, 
stan b. dobry, • 370 zł. Chojnów, tel. 076/877-36-55 
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA, 4-suw z koszem, z na
pędem lub bez napędu, cena 250-350 zł. Dąbrowa Bolesła- a  
wiecka, tel. 075/736-99-82
KOSIARKA DO TRAWY GOLF elektryczna, z koszem, 1000

CIĄGNIK URSUS C-360 3 P, 1985 r. kwadratowa kabina -
9.000 zł. Rogów Sobócki, tel. 071/316-37-28 
CIĄGNIK URSUS C-360,1985 r. kabina, nowe akumulatory, 
stan dobry, - 7.500 zł. Świdnica, tel. 074/850-67-38 
CIĄGNIK URSUS C-360. 1985 r., - 7.800 zł. Wołczyn, tel. 
6(77/469-81-57
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1986 r., po remonde silnika, stan 
dobry, - 9.000 zł. Idzików, tel. 074/813-00-06 
CIĄGNłK URSUS C-360,1987 r., 3100 ccm, diesel, zareje- 
strowany,-aktualny przegląd, stan opon dobry, nowe oblacho
wanie i instalacja, stan b. dobry, - 7.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-88-82 po godz.18
CIĄGNIK URSi/S C-360,1987 r. stan b. dobry, mało używa
ny, - 8.000 zł lub zacienię na ciągnik Ursus C-330. Wrodaw, 
tel. 0607/11-34-93 więczorem
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1989 r. stan b. dobry, • 12.500 zł 
lub zamienię na dągnik Itftor 7211, z dopłatą. Twardogóra, 
tel. 071/315-87-60
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1590 r. szeroka kabina, prod. 
czeskiej, zarejestrowany, aktuafny przegląd, stan b. dobry, 
mało używany, -12.500 zł. Leszno, tel. 065/534-20-68 
CIĄGNIK URSUS C-385,1980 r. po Remoncie i po lakierowa
niu, maska nowego typu, techn. sprawny, • 9.800 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-72-35
CIĄGNIK URSUS C-385.1981 r. start. b. dobry, -11.000 zł. 
Kalisz, tel. 062/764-92-54 po godz. 20 v  
CIĄGNIK URSUS C-4011,1970 r. czerwbny, nowa pompa 
wodna i inst. elektryczna* zużycie opon 50%, w ciągłej eks- . 
ploatacji, - 5.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/8*1-23-03 
CIĄGNIK URSUS C-4011,1970 r. stan obofcrtny, - 3.000 zł. 
Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 06S/388-92-22, 
0603/83-55-66
CIĄGNIK URSUS C-45,1952 r. kompletny, - 8.0$) zł. Ostrze
szów, tel. 062/730-77-22
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-1214, 1982 r. stan techn. b. dfrbry, -
19.500 zł. Jawor, tel. 076/870-17-54,0607/21 -24-36 \  
CIĄGNIK URSUS U-1224,1986 r., - 28.000 zł. PoniatoWice, 
gm. Oleśnica, tel. 071/315-57-84
CIĄGNIK URSUS U-1224,1986 r., - 25.000 zł. Radomsko, 
woj. piotrkowskie, tel. 0606/30-65-43 V
CIĄGNIK URSUS U-1224,1987 r. nowe oponv, stan b. dobjry,
- 28.000 zł lub zamienię na Audi B4 diesel. Świebodzin; ($1. 
0606/75-52-88
CIĄGNIK URSUS U-1224.1989 r. przebieg 3060 mtg, stan b/,
dobry, - 35.000 zł lub zamienię na ciągnik Zetor 7211 lub 7245 ?
z dopłatą. Przywsie, tel. 0607/09-45-11
CIĄGNIK URSUS U-1614,1992 r. przeb. 1045 mtg, - 58.000
zl. Góra Śl., lei. 065/544-75-93
CIĄGNIK URSUS U-912,1989 r. I Właścidel, garażowany, -
25.500 zł. Niegosławice, tel. 068/378-16-34
CIĄGNIK URSUS U-914 stan b. dobry, • 25.000 zł. Trzebni
ca, tel. 071/387-01-20,071/312-12-77 
CIĄGNIK URSUS U-914,1975 r., diesel napęd 4x4, stan b. 
dobry, nowy napęd, opony, przegląd, akumulatory, przebieg 
300 mtg, - 20.000 zł. Drożków, tel. 068/374-04-94 
CIĄGNIK WŁADIMIREC, 1980 r. stan dobry, - 4.900 zł. Po
pęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22, 
0603/83-55-66
CIĄGNIK WŁADIMIREC, 1985 r. pług 2-skibowy, brony, przy
czepa 2-kołowa, przekładnia zębata 14:1 WD, - 7.000 zł. Jan 
Kulik, 59-625 Rząsiny 114, gm. Gryfów Śl.
CIĄGNIK ZETOR 12011,1983/94 r. duża kabina, nowe opo
ny i akumulatory, stan b. dobry, silnik 6-cylindrowy, -17.000 
zł. Świdnica, tel. 074/852-09-18 wieczorem 
CIĄGNIK ZETOR 12145,1985 r. napęd przedni, stan b. do
bry, - 30.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-73-72 
CIĄGNIK ZETOR 12145,1990 r. 4x4, - 60.000 zł. Turek, tel. 
063/214-10-80
CIĄGNIK ZETOR 5011,1982 r. stan dobry, -14.200 zł. Pieńsk, 
tel. 075/778-73-62 po godz. 20 
CIĄGNIK ZETOR 7011,1975 r. sprowadzony z Niemiec, w 
ciągłej eksploatacji, synchr. skrzynia biegów, - 8.000 zł. Zdzie- 
sławice, tel. 065/544-75-39
CIĄGNIK ZETOR 7011,1984 r., stan dobry-14.200 zł. Wam
bierzyce, tel. 0601/17-38-25
CIĄGNIK ZETOR 7245 HORAL, 1989 r. sprawny, - 24.000 zł. 
Jawor, teł. 076/872-82-47
CIĄGNIK ZETOR 7745,1992 r. 4x4, • 42.000 zł. Turek, tel. 
063/214-10-80
CIĄGNIK ZETOR 8011,1979/93 r., -'11.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-09-18
CIĄGNIK ZETÓR 80145,1975 r., 80 ccm, 2 napędy, nowe 
opony, stan b. dobry, po remoncie, • 24.500 zł. Szczytna, tel. 
074/868-41-11
CIĄGNIK ZETOR 8145, 1987 r., • 22.500 zł lub zamienię. 
Dzierżoniów, tel. 0502/23-04-69 
O CIĄGNIKI KUPIMY: Ursus C-28, C-330, C-360,360 

3P, Massey Fergusson, Zetor, MTZ i inne, również 
z przednim napędem oraz sprzęt rolniczy w umiar
kowanej cenie. Kunów, tel./fax 041/248-81-77, tel. 
041/261-15-41 01005881

O CIĄGNIKI KUPIMY: Ursus C-28, C-330, C-360, C-360 
3P, Massey Fergusson, Zetor, MTZ, T25 i inne, rów
nież z przednim napędem oraz sprzęt rolniczy w 
umiarkowanej cenie. Kunów, tel. 041/248-81-77 
(oraz fax), 041/261-1541 01028231

DOJARKA ALFA-LAVAL 2-konwiowa, - 650 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/713-46-60,0601/84-68-15 
GNIOTOWNIK DO ZBOŻA stan b. dobry -1.600zł. Bierutów, 
tel. 071/315-65-05
KOŁA DO UPRAW MIĘDZYRZĘDOWYCH, - 600 zł. Rawicz, 
tel. 0600/80-12-31
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL, 1992 r. orkan do liśd, 
wydajność 1.5 ha na dzień, stan b. dobry, - 4.200 zł lub za
mienię na oryskiwacz 10001. Śleszów, tel. 071/311-48-89 
KOMBAJN DO BURAKÓW 1-rzedowy, - 2.000 zł lub zamie
nię na inny sprzęt rolniczy. Gorzupia.k. Krotoszyna, tel. 
062/721-19-75
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE10 000. techn. sprawny, 
zbiornik na liśde 1.61, na buraki 2 1, samozbierający, - 6.000 
zł. Janów, gm. Olszanka, tel. 077/412-51-01 
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 5001,1980 r., - 4.200 
zł. Jordanów Śl., tel. 071/316-12-82 
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN, 1980 r., - 3.000 zł. Stary 
śleszów, gm. Żórawina, teł. 071/311-45-75 
KOMBAJN DO LNU. 1989 r. stan dobry, w ciągłej eksploata
cji. ♦ drugi na części, • 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-10-45
KOMBAJN DO LNU KLV na 2 siłowniki, .na chodzie’ , ♦ dużo 
nowych części zapasowych, stan b. dobry, • 2.000 zł lub za
mienię na motocykl MZ ETZ. Brzeg, tel. 077/411-23-61 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW, 1983 r., - 4.500 zł lub zamie
nię na siewnik zbożowy albo Fiata 126p. Tokary, tel. 
063/288-61-57 po godz.20
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA, 1989 r., 1-rzędowy, 
stan b. dobry, • 8.000 zł. Oleśnica, tel. 071/315-41-29 po 
godz.20
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA. 1989 r. stan b. dobry, 
mało eksploatowany, I właściciel, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/04-21-31
KOMBAJN ZBOŻOWY prod. niemieckiej, szer. robocza 2.2 
m, - 4.000 zł. Siedlików, tel. 062/730-75-21
O  KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z0 50,56,58 : przy

stawki do zbioru rzepaku • kosa boczna, stół o 
szer. 55 cm, - 4.000 zł., tel. 077/412-39-08, 
0600/13-57-16 03002781

KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 050, SW-400, nowy pod- 
siewacz. elewator ziarnowy, taśma, nowy typ napędu młocar- 
ni (pas potrójny), wał odrzutnika, dużo nowych części, bla
charka do poprawek, - 6.500 zł. Wiązów, tel. 071/393-13-83 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 040,1973 r. garażowany, 
stan dobry, -10.000 zł. Jeżów Sudecki, tel. 075/713-71-21 

i KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 050, 1974 r., SW-400 po 
' remonde skrzyni biegów, nowa pompa olejowa, nowe opony 

przednie, nowe sita i podajnik kosowy, stan silnika i podze
społów b. dobry. • 11.000 zł. Opatowice, gm. Borów, tel. 
/ 0602/79-32-95
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1977 r. stan dobry, •
8.800 zł. Paczków, tel. 077/431-71-21 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON z  056,1980 r. na szerokich 
kocach, z kabiną stan dobry, -13.900 zł. Popęszyce, gm. Nowe 
Miasteczko, tel. 068/388-92-22,0603/83-55-66 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056.1981 r. czerwony, stan 
b. dobry, szerokie koła, oryg. szarpacz, garażowany, silnik na 
gwarancji, po remonde kapitalnym, gotowy do żniw, - 23.000 
zł. Oleśnica, teł. 071/314-83-94 
KOMB.AJN ZBOŻOWY BIZON, 1981 r. przeb. 1.300 mtg, ga
rażowany, stan b. dobry, - 21.000 zł. Żary, tel. 0608/08-24-78 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1983 r. kabina, szero
kie koła,--̂ tan dobry, -18.000 zł. Radków, tel. 074/871 -23-26 
po godz. 20
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1986 r. szerokie opo
ny, kabinka, garażowany, stan idealny, 430 mth, • 23.000 zł. 
Kłodzko,]tel. 074/871-50-41
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Ż-056, 1986 r., - 26.000 zł. 
Nowa Wi6ś, tel. 0606/50-99-68, woj. wałbrzyskie 
KOMBAjft ZBOŻOWY BIZON ZO 56,1986 r. szerokie koła. 
na sprężykach, bez kabiny i szarpacza, - 26.000 zł. Iwona 
Sochacka, ę5-080 Pełcznica 16, gm. Kąty Wr.
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 56,1986 r. kabina, na sprę
żynach, - 18.500 zł. Wiązów, tel. 071/393-14-21, 
0607/15-27-43
KOMBAJN Z-.BOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. szerokie opo
ny, heder, na Sprężynach, - 26.000 zl lub zamienię na U 914, 
MF 250 lub Ursiis C-360 3P. Wrodaw, tel. 0604/82-56-45 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1988 r. kolor orzecho
wy, nowy podsifc?wacz i akumulatory, bez kabiny, - 23.500 zł., 
tel. 062/739-95-053
KOMBAJN ZBOROWY BIZON Z 056,1989 r. siekacz słomy, 
stan dobry, garażowany, - 30.000 zl. Wschowa, tel. 
0603/36-37-35 )
KOMBAJN ZBOROWY BIZON Z-056,1990 r. kabina, siecz
karnia, - 40.00%) zł. Podgaj, gm. Kondratowice, teł. 
071/346-18-88 )
KOMBAJN ZBOROWY BIZON GIGANT Z 060,1980 r. przy
rząd tnący dł. 6 m; lub 5,2 m, stan b. dobry, - 22.000 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387401-20,071/312-12-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD. 1986 r., turbo, z 
rozdrabniaczem, - .28.700 zł. Poniatowice, gm. Oleśnica, tel. 
071/315-57-84
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD, 1986 r. stan b. do
bry, • 30.000 zł. Sta<?e Bogaczowice, tel. 074/845-25-16 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-58, 1988 r. z 
sieczkarnią, nowe ,pasy, łańcuchy, kłosowy, stan b. dobry, •
35.000 zł. Twardogóra, tel. 071/315-87-60 
KOMBAJN ZBOŻC0WY BIZON REKORD 58; 1989 r. przygo
towany do żniw, stian b. dobry, szarpacz słomy, stół do rzepa
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KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR, 1986 r. typ 96, 
kabina, sieczkarnia, stół do rzepaku, • 60.000 zł. Podgaj, gm. 
Kondratowice, tel. 071/346-18-88 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA, 1968 r. szer. he- 
deru 2,20 • 6.000 zł. Twardogóra, tel. 071/315-83-89 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKURY, 1975 r. zielony, 
silnik Perkins, heder dł. 2,4 m, z sieczkarnią i snopowiązałką. 
Modła, tel. 076/817-22-19,0604/91-37-08 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR, 1980 r. heder 3.6 m, stół do 
rzepaku, rozdrabniacz słomy, zbiornik 2.21,6-cylindrowy sil
nik, • 12.800 zł. Góra, tel. 065/544-1743,0609/62-88-33 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR 1200,1984 r. szer. robocza 3,6 
m2, z siekaczem słomy - 20.000 zł. Siemianów, tel. 
0607/08-83-99
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR 66, 1985 r. heder 2.6 m, •
14.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-74-64
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR M-66, 1986 r. szer. robocza
2.6 m, -14.300 zł. Wrodaw, tel. 0607/3649-13 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512 kosa 6 m, 
techn. sprawny, - 8.300 zł. Lubań, tel. 075/722-19-03 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512 - 9.000 zł oraz 
drugi kombajn E-516 • 33.000 zł, - 9.000 zł. Słaborowice, tel. 
062/733-89-35
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1979 r. stan 
b. dobry, • 13.500 zł. Kalinowa, gm. Wiązów, tel. 0603/66-83-14 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, 1981 r., •
11.000 zł. Gubin, tel. 0502/2948-96
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1982 r. stan 
dobry, kabina, heder 4.40 m, garażowany, • 13.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/412-39-95
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512.1983 r. heder 
4 m, kabina, -10.500 zł. Opole, tel. 0502/13-9242 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1984 r. stan 
b. dobry, - 14.000 zł. Siekierczyn, woj. jeleniogórskie, tel. 
0603/64-04-37
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 516B, 1985 r. siekacz 
słomy, stan b. dobry + przystawka do kukurydzy 6-rzędowa, 
z docinaczem, razem lub osobno, - 19.000 zł. Sobótka, tel. 
071/346-13-27
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512, 1987 r.. -
13.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/23-04̂ 69
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-516B, 1987 r. stan 
b. dobry, szarpacz słomy Class, • 17.000 zł. Kalisz,, tel. 
062/764-77-38,0604/07-06-67

KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514 MDW, 1989 r. 
z siekaczem do słomy z 1997 r., stan b. dobry, • 32.000 zi. 
Siekierczyn, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/64-04-37 
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 955 kabina z prostą 
szybą, heder 3,6 m • część robocza, rozdrabniacz słomy, 6-cy- 
łindrowy silnik, - 26.000 zł. Ołesiec Stary, tel. 062/741-51-68, 
0608/38-65-77
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W, regulacja, stan idealny, - 260 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 
po godz. 16
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA, 4-suw z koszem, re- 
gulacja wysokości koszenia, - 450 żH Głogów, tel. 
076/834-46-34 po godz. 16
KOSIARKA DO TRAWY 11 PS ciągniczek, stan b. dobry -
3.000 zł. Głogów, tel. 076/833-33-48,0607/15*5-17 
KOSIARKA DO TRAWY 12 KM, czerwona, atrakcyjny wy
gląd, światła,'- 3.000 Zł. Leszno, tel. 065/533-84-71, 
0605/23-94-97
KOSIARKA DO TRAWY, benzyna szer. koszenia 1 m, - 2.400 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-31-00 
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA do małych poprawek, 
'-190 zł. Mierzwin, gm- Bolesławiec, tel. 075/736-12-06 
KOSIARKA DO TRAWY samojezdna, spalinowa, 4 KM, z ko
szem, stan idealny, - 850 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
KOSIARKA DO TRAWY SPALIN OWA ,Sabo;, od 250 zł do 
600 zł. Owiesno, tel. 074/837-58-95,
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna, z. koszem. - 150 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-08-98
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA 4-suwowa, - 250 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-57-84
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, listwowa, silnik Briggs
4-suw, - 750 zł. Wrocław, tel. 0608/84-92-20 
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa .Trajka*. z napędem, do 
przerośniętej trawy, - 570 zł. Wrocław, tel. 0608/84*2-20- 
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA 4-suw, 3.5 KM, reguł, 
wys. koszenia, kombajn zbożowy, • 350 zł.' Wrocław, tel. 
0605/27-23-50
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA 3-letnia. 4 KM. kopacz
ka, benzyna bezołowiowa, katalizator, napęd, kosz, cetralne 
reguł, wysokości, - 690 zł. Wrocław, teł. 0605/27-23-50 
KOSIARKA DO TRAWY stan dobry, - 1.200 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/818-13*7
KOSIARKA POKOSOWA E-302 + 3 przystawki, • 3.000 zł. 
Luboradz, tel. 076/872*2-47
KOSIARKA POKOSOWA FORTSCHRfTT 303,1988 r. do rze
paku, z hederen płachtowym, -12.000 zł. Ostrów Wielkopol
ski, tel: 062/735*7-91,0603/87-80-73 
KOSIARKA ROTACYJNA mało używane, stan b. dobry, -
2.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-10-45
KOSIARKA ROTACYJNA MĘSKO oryginalny lakier, idealna 
do ciągnika C-330, MF 225, - 1.900 zł. Bolesławiec,-tel. 
0601/57-16-35
KOSIARKA ROTACYJNA SPALINOWA Husqvbma 235R, 
2000 r., głowica żyłkowa i głowica z nożem, szelki, stan b. 
dobry. • 1.200 zł. Gębczyce, tel. 071/393-06-89 
KOSIARKA ROTACYJNA składana hydraulicznie, po remon
cie, -1.200 zł. Lipa, gm. Bolków, tel.-0608/89-51-46 
KOSIARKA ROTACYJNA + przetrząsarko-zgrabiarka
7-gwiazdowa, - 2.300 zł. Toszowice, tel. 076/843-44-14 
KOSIARKA ROTACYJNA prod. czeskiej • 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-28-15
KOSIARKA ROTACYJNA PAJĄK-7, 1986 r. stan dobry, -
2.500 zł. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-92-22,0603/83-55*6 
KOSIARKA SAMOJEZDNA GUTBROT traktorek, 10 KM, 
szer. koszenia 70 cm, z koszem oraz druga Novotrack, szer. 
koszenia 1 m, bez kosza, - 2.300 zł. Legnica, tel. 
0501/76-82-93
KOSIARKA SAMOJEZDNA .traktorek', 10 KM, 2 noże. szer. 
90 cm, elektryczny rozrusznik, sprawna, stan b. dobry, • 1.800 
zł. Wrocław, tel. 0605/27-23-50 
KULTYWATOR GRUBER podorywkowy, nowy. - 3.600 zł. 
Nysa. tel; 0608/42-72-84,0609/41 -42-57 
KULTYWATOR szer. robocza 3 m, stan dobry, - 600 zł. Świd
nica, tel. 074/850*7-38 f
KULTYWATOR, - 200 zł. Ubocze, tek 075/781-39-63 
KULTYWATOR KOEEKERLING, 1997 r. podorywkowy, szer. 
robocza 3 m, - 8.900 zł. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
KUPIĘ BRONY ciężkie, .20’ . Trzebnica, tel. 071/387*1-20, 
071/312-12-77
KUPIĘ CIĄGNIK OGRODNICZY TV-521 lub inny. Lubin, tel. 
076/846-39-84

^JOJPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360, C-330. C-328, C-330 3P, 
^7-25, może być uszkodzony lub niekompletny, w cenie do

9.000 zł. Wrocław, tel. 0604/22*9-34
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-328,330,340 360 do remontu. 
Zgorzelec, tel. 075/778-93-02
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, C-360-3P lub MF-255. Wro
cław, tel. 071/357-34-49
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 12245. 1990/92 r.. Nysa. tel. 
077/435*1-52
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 7211. Twardogóra, tel. 
071/315-87-60
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY Bizon Z*56,58. Ursus C360. 
C330, MF 255, Zetor 7211,5211, Ursus U 912. Kąty Wr., tel. 
0600/63-30-62
KUPIĘ KOSĘ SPALINOWĄ. Oleśnica, tel. 071/398-78-09 
KUPIĘ KOSIARKĘ ROTACYJNĄ do ciągnika Ursus C-330. 
Wrodaw, teł. 349-34*5 po godz. 20 .
KUPIĘ KULTYWATOR 2.2 m. Lubin. tel. 0600/80*9-10 
KUPIĘ ŁADOWACZ CYKLOP, TROL, UNHZ 500. Wrodaw. 
teł. 071/357-34-49
KUPJĘ OPRYSKIWACZ ciągnikowy. Wieluń, tel. 
0503/69-41-91
KUPIĘ OPRYSKIWACZ z belką do oprysku na zielsko. Wro
daw. tel. 0607/79-57-77,0600/83-26-76 
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY zwijającą, Krone lun Spima, bela 
120x120, rok 1997 lub młodszą. Rydzyna, tel. 065/534-20-35 
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-224 z przeciwwagą. Jeszkotle, 
gm. Grodków, tel. 0602/21-72-30 
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-224 prod. polskiej oraz kopacz
kę elewatorową2-rzędową, stan obojętny. Lwówek Śląski, tel. 
075/736-12*7
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-224. Wrocław, tel. 
071/357-34-49
KUPIĘ ROZRZUTNIK OBORNIKA , orkan II. Wrocław, tel. 
071/357-34-49
KUPIĘ SUSZARNIĘ DO KUKURYDZY 5-7 t/doba, komoro- 
wa. Radom, tel. 048/676-28-98 po godz. 20 
ŁADOWACZ CYKLOP, - 900 zł. Michałówek, gm. Niemodlin, 
tel. 077/460-82-44
ŁADOWACZ CYKLOP techn. sprawny, - 3.500 zł. Wojczyce, 
gm. Środa śląska, tel. 0603/79*3-51 
O  ŁADOWACZ CYKLOP T214,1979 r. w ciągłej eks

ploatacji, - 3.600 zł. Rawicz, tel. 065/546-95-37 
01030041

ŁADOWACZ TUR 1 do ciągnika C-330. kompletny. -1.800 zł. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-16-35 
ŁADOWACZ TUR 5 czołowy, do dągnika 912, 914, - 5.000 
zł. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-31-43,0605/73-03-12 
ŁADOWACZ WIR 08, 1989 r. prod. czeskiej, odpowiednik 
ONHZ 750, kabina podnoszona 5 m, 2 łyżki, 0,3 i 0,5 m3,2 
pompy, 4 łapy, mało używany, stan b. dobry, - 5.500 zł. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-72-22 
MASZYNA DO OKRYWANIA KOPCÓW ZIEMNIAKÓW. -
2.000 zł. Mieleszynek, tel. 062/783*6-58 wieczorem 
MASZYNA DO SORTOWANIA CĘBUU i obcinania, duża wy
dajność, stan techn. b. dobry, - 2.500 zł. Jordanów śląski, tel. 
071/316-12-34
MASZYNY ROLNICZE: kosiarka, opielacz, glebogryzarki, 

łam ało  używane, system Vari, - 3.000 zł. Kamienica Polska, tel. 
034/327-33-46

A .

MIESZALNIK PASZ typ 1500, od 1.500-1.700 kg, • 2.300 zŁ 
Oleśnica, tel. 071/399*8-45
MIESZALNIK PASZ 111,"- 1.600 zł. Sieroszewice, tel. 
062/739-81-50
MŁOCARNIA prasa. - 500 zł. Kiisinó 2, tel. 077/485-75*8 
OBCINARKA DO CEBULI 8-wałkowa, duża wydajność, •
3.500 zł. Chojnów, tel. 0503/38-9516
OBCINARKA DO CEBULI stan b. dobry, mało używana, na 
łożyskach, napęd na wałek ciągnikowy, - 2.000 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-02-38
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy, mało używany, - 600 
zł. Baszyn, tel. 071/389-87-37
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy, mało używany. - 500
żł. Sobótka, tel. 071/316-30-49
OPIELACZ DO BURAKÓW wielofunkcyjny, stan idealny, •
1.500 zł. Ziębice, tel. 074/819-41*3
OPIELACZ DO ZIEMNIAKÓW dągnikowy. • 300 zł lub za
mienię na zboże paszowe. Jawor, tel. 076/887-44-11 
OPRYSKIWACZ poj. 2.000 I, lance 16 m, na wysokich ko
łach, • 4.800 zł. Głogówek, tel. 0600/12-84-74 
OPRYSKIWACZ, 1977 r. 3001, stan dobry, - 350 zł. Popęszy
ce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22,0603/83-5566 
OPRYSKIWACZ, 1996 r. 3001, szer. robocza .12,m, stan b. 
dobry, mało używany, dysze Pilmet, -1.100 zł. Kobierzyce, 
tel. 071/311-10-13
OPRYSKIWACZ PILMET, 1§84 r. 4001, przerobiony na węże, 
stan b. dobry, • 1.000 zł. Jawor, teł. 076/887-44-11 
O  OPRYSKIWACZE poj. 300,400,500,600,80011000 

litrów. Belka opryskowa 10-18 m, stabilizacja, hy
drauliczne podnoszenie. Atest, gwarancja. Moili> 
wość dostawy do klienta. Ceny od 1.560 zł. Jele- 
nin 14, gm. Borów k. Strzelina, tel. 071/393-32-47, 
0606/73-99-25 02023011

ORKAN Z-302 do zielonek. -2.500 zł. Budziszów Mały, tel. 
0608/68-49-18,076/857-45-76 
ORKAN II do zielonek, - 3.800 zł. Góra Śl., tel. 065/544-75-93 
ORKAN do ziefonek, nowa skrzynia przekładniowa, -1.700 
zł. śdnawa, tel. 076/843-27-69 po godz. 20,0605/05-57-75 
ORKAN do .zielonek*, - 1.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-16-48
PARNIK ELEKTRYCZNY 1001, bardzo mało używany. • 300 
zł. Stary śleszów, gm. Żórawina, tel. 071/311-45-76 
PASZOCIĄG UNOWY, -12.000 zł. Ratowice. gm. Czernica, 
tel. 071/318-91-05
PŁUG 2-skibowy, - 350 zł.., gm. Perzów, tel. 071/398-18-87 
PŁUG 3-skibowy, hydraulicznie obracany, duży, prod. niemiec
kiej, - 2.500 zł. Oleszna, gm. Łagiewniki, tel. 071/346-19-27 
PŁUG 5skibowy, prod. polskiej, -1.000 zł. Oleszna, gm. Ła
giewniki. tel. 071/346-19-27
PŁUG 6-skibowy, podorywkowy, - 750 zł. Szczytnica, gm. War
ta Bolesławiecka, tels076/818-96-75 
PŁUG 2-skibowy, • 500 zł. Szczytnica, gm. Warta Bolesła
wiecka, tel. 076/818-96-75
PŁUG 5-skibowy, podorywkowy, mało używany, stan idealny,
- 900 zł. Śmigiel, tel. 065/518*4-92,0604/59*0-94 
PŁUG 2-skibowy, nowy typ, mało używany, - 400 zł. Ubocze, 
tel. 075/781-39-63
PŁUG 3-skibowy, nowego typu, stan b. dobry, - 650 zł. Ząb
kowice śląskie, tel. 074/815-30-25 
PŁUG, 1989 r. 3-skibowy, hydraulicznie obracany, • 2.600 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-49-13
PŁUG ATLAS, 1987 r. zawieszany, zabezpieczenia hydrau
liczne. - 2.800 zł. Kąty Wr., teł. 0600/63-30*2 po godz. 20 
PŁUG ATLAS, 1988 r. 4-skibowy, z zabezpieczeniami na ka
mienie; hydrauliczny, - 2.900 zł. Kąty Wr., tel. 0606/63-30*2 
PŁUG GRUDZIĄDZ 4-skibowy, do orki głębokiej, -1.200 zł. 
Domaniów, tel. 071/313-11-26
PŁUG GRUDZIĄDZ do głębokiej orki, 3-skibowy, nowy typ - 
700 zł oraz 5-skibowy - 1.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-77
PŁUG GRUDZIĄDZ 4-skibowy, - 1.100 zł. Kalisz, tel. 
062/764-92-54 po godz. 20
PŁUG GRUDZIĄDZ 5-skibowy, do głębokiej orki, zawiesza
ny, prawie nie używany, stan idealny, - 1.550 zł. Kienica, tel. 
068/352-34*8
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy • 300 zł, 2-skibowy - 250 zł. 
Wieruszów, tel. 062/783*1-57 
PŁUG PHX 5-skibowy, z zabezpieczeniami, - 7.600 zł. Góra 
ŚL, tel. 065/544-7593
PODAJNIK ZBOŻOWY kubełkowy, dł. 14 m, stan b. dobry, •
3.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-20-34
PODAJNIK DO ZBOŻA "ŻMIJKA” nowy, wyd. 8 t/h, dł. 8 m,
- 1.800 żł lub zamiana na zboże paszowe. Kościerzyce, tel. 
077/412*8-31
PRASA DO SŁOMY wysokiego zgniotu, czerwona, stan b. 
dobry, mało używana, - 5.800 zł. Góra, tel. 065/544-1585, 
0603/06-29-22
PRASA DO SŁOMY FAHR mało używana, wysoki zgniot, stan 
techn. b. dobry, - 5.500 zł. Wrocław, teł. 0603/99-92-49 — 
PRASA DO SŁOMY FAMAROL, 1997 r. kopaczka, przeciw
waga, aparaty wiążące, -12.000 zł. Obora, teł. 076/842-28-57 
wieczorem
PRASA DO SŁOMY FORTSCHRITT stan b. dobry, - 4.300 zł: 
Wrodaw, tel. 071/316-10-40 po godz. 20 
PRASA DO SŁOMY KRONE KR 130,1996 r. kęska do kuku
rydzy, trawy, zwija w role, stan b. dobry, w Niemczech • po
moc w transporde i formalnościach - 8.500 DEM. Wałbrzych, 
teł. 0606/40-11-39
PRASA DO SŁOMY NEW HOLLAND rolująca, mało używa
na, -10.000 zł. Wrocław, tel. 0605/31*569 
PRASA DO SŁOMY WELGER AP 41,1989 r.. - 5.900 zł. Jor- 
dandw Śl.. tel. 071/316-12-82
PRASA DO SŁOMY Z-224 i siana, 81 r.. stan b. dobry, I wła
ściciel, garażowana, - 6.500 zł. Żary, tel. 068/374-04-94 
PRASA DO SŁOMY Z-224,1983 r. stan b. dobry, - 6.000 zł 
lub zamienię na przyczepę wywrotkę o ład. 6 ton. Twardogó
ra, tel. 071/315-89-46 .
PRASA DO SŁOMY Z-230 stan b. dobry, - 4.000zł. Żmigród, 
tel. 0601/76-50-64
PRASA DO SŁOMY Z-230,1989 r., - 4.000 zł. Jeszkotle. gm. 
Grodków, tel. 0602/21-72-30
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA taśmowa, prod. czeskiej, 
nowa -1.000 zł, silnik SW-400 turbo - 2.000 zł. Łomnica, tel. 
074/84562-19
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA do siana, 4-gwiazdowa,
- 800 zł. Okmiany, tel; 07.6/817-72-54 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 2-bębnowa, - 1.200 zł. 
Przedborów, tel. 062/731-03-99,0608/83-18-7.1 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA widłowy, - 400 zł. So
bótka, tel. 071/316-30-49
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA z koszem, - 120 zł. 
Strzelin, tel. 071/392*8-98
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 5-gwiazdowa, stan b. 
dobry, -1.500 zł. Wrodaw, tel.,071/316-10-40 po godz. 20 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA - 500 zł, Wrodaw, tel. 
071/349-28-15
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 7-gwiazdowa, stan do
bry, - 700 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-91-77 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA FAHR do siana i kiszo
nek, - 5.500 zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 
0608/83-18-71
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY GERINCHOF. 1994 r.
6-rzędowa, hydraulicznie składana, PC + adaptacja do kuku
rydzy do kombajnu Bizon BS-Z110, - 3.000 zł. Kalisz, tel. 
062/764-91-11

ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITT techn. sprawny,
- 4.000 zł. Gaszowice, woj. kaliskie, tel.'062/785-83-20 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, burty i podłoga do wy
mianie, - 2.900 żł. Jelcz-Laskowice, tel. 0717318-48-77 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 1-osiowy, stan b. dobry, - 2.500 j 
zł. Wojczyce, gm. Środa Śląska, tel. 0603/79-63-51 ’ 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, nowego typu, - 3.000 
zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-30-25 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 1-osiowy, po remonde kapital
nym, - 2.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-13*7 
ROZRZUTNIK OBORNIKA TANDEM, 1987 r. bez adapteru i 
wałków, - 2.000 zł. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
O  ROZSIEWACZ NAWOZÓW wiatrowy, stan dobry, 

w ciągłej eksploatacji, • 800 z ł.., tel. 0608/78-37*7 
01030051

ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejkowy, ocynkowany, - 5.800 zł. 
Góra Śl., tel. 065/544-75-93
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE JET pneumatyczny, 
szer. 18 m, poj. 1200 kg, stan b. dobry, -4.000 zł lub zamienię 
na przyczepę HL aJbo Kirów, ład. 12 łon. Kienica, tel. 
068/352-34-88
ROZSIEWACZ NAWOZÓW LB 600 rozrzut 10-15m, -2.500 
zł. Legnica, tel. 0608/50-18-78 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW do nośnika RS-09, - 400 zł. Luty
nia, tel. 071/317-12-99
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW3 taśma, napęd talerzy hy
drauliczny, - 1.600 zł. Okmiany, gm. Chojnów, tel. 
076/817-73-06 wieczorem
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW 3, - 800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-10-47
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejowy, stan b. dobry, - 400 zł. 
Wieruszów, tel. 062/783*1-57 ,
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejowy! • 500 zł. Ząbkowioe Ślą
skie, tel. 074/818-13-67
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 4001, • 1.450 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/378-10-47
ROZSIEWACZ NAWOZÓW typu .lejek*, kompletny, z wał
kiem, - 450 zł. Żórawina, teł. 071/311-49-92 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW, 1980 r. RCW-3 oraz RCW-5, do 
małego remontu, stan dobry, -1.200 zł. Popęszyce, gm. Nowe 
Miasteczko, tel. 068/388-92-22,0603/83-5566 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3,1983 r. stan b. dobry, ■
1.500 zł. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-92-22,0603/83-55*6 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RWC 3,1998 r., • 2.200 zł. Żmi- 
gródek, tel. 071/385-36-92
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA RCW-3 po naprawie, 
nowa taśma, • 2.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/31848*77 
ROZSIEWACZE NAWOZÓW AMAZONE - od 1.100 do 1.800 
zł. Borów, tel. 071/393-31*3
SCHŁADZARKA DO MLEKA ALFA LAVAL poj. 8501, • 5.000 
zł. Budziszów Mały, tel. 0608/6849-J8,076/8574576 
SCHŁADZARKA DO MLEKA ALFA UWAL 8001-3.100 zł. 
Grębodce, tel. 076/831-53*6
SCHŁADZARKA DO MLEKA ALFA LAVAL10001 + wymien
nik depłej wody - 3.700 zł. Grębodce, tel. 076/831-53*6 
SCHŁADZARKI DO MLEKA, od 2001 do 16001 - 2.000*.000 
zł. Gostyń, tel. 065/57 -̂36-84
SCHŁADZARKI DO MLEKA 150-2501 • od 1.400 zł - 2.000 
zł. Namysłów, tel. 0604/24-16-11 
SCHŁADZARKI DO MLEKA stacjonarne i wywozowe, poj. 
100 • 3.0001, stan idealny, dowóz, transport, cena od 1.350 
zł. Opole, tel. 077/437*3-38
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E-281C samobieżna, stan b. 
dobry, • 21.000 zł. Sieradz, tel. 043/829-73-18 po godz. 20 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY 1-rzędowa, • 2.100 zł. 
Przedborów, tel. 062/731 *3-99,0608/83-18-71 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY oraz zbioru zielonek, 3 
przystawki, Fortschritt E 281C, rok prod. 1990, • 26.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-17-28
SIEWNIK DO KUKURYDZY MONOAIR 4-rzędowy, pneuma
tyczny, z  dozownikiem nawozu, stan b. dobry, - 5.500 zł., tel. 
0503/52-27-35
SIEWNIK ZBOŻOWY SAKSONIA przystosowany do agrega- . 
tu, szer. 3 m, automatyczne znaczniki, duża skrzynia, stan b. 
dobry, - 3.200 zł., tel. 0503/52-27-35 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5/1 4 m, zawieszany, • 4.500 
zł. Brochodn, tel. 076/877-36-83 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK szer. 3 m, plastikowe lej
ki, po remonde, -1.400 zł. Głogówek, tel. 0600/12-84-74 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5 hydrauliczny, 4.5 m, • 8.800 
zł. Góra ŚL, teł. 065/544-7593 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR ciągany lub zamienię na Po
znaniaka zawieszanego. Kąty Wr., teł. 0606/63-30-62 
SIEWNIK ZBOŻOWY Amazone D-8, szer. 3 m, 30 lejków, 
ścieżki hydrauliczne, znaczniki, stan b. dobry - 9.700 zł. Nysa* 
tel. 077/435-96-09
SIEWNIK ZBOŻOWY, - 200 zł. Ubocze, tel. 075/781 -39*3 
SIEWNIK ZBOŻOWY HASSA, 1980 r. szer. siewu 3 m, stan 
dobry, prod. niemieckiej, - 3.200 zł. Borów, teł. 071/312-5579 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK. 1986 r. techn. sprawny, 
na małych kołach, - 1.550 zł. Mierzwin 7, gm. Bolesławiec, 
tel. 075/736-12-06
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR. 1988 r. HEDER 4.5 M, - 3.000. 
zł. Nowa Wieś, tel. 0606/50-99-68 
ŚRUTOWNIK walcowy, - 900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-77
ŚRUTOWNIK ssąco-tłoczący, oryginalny, silnik 11 kW, mało 
używany, kompletne wyposażenie, - 3.200 zł. Krotoszyn, tel. 
0607/72-13-07
ŚRUTOWNIK uniwersalny, mało używany, -1.100 zł. Owie
sno. tel. 074/837-58-95
ŚRUTOWNIK bijakowy, - 1.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/818-13*7 '
ŚRUTOWNIK BĄK - 600 zł. Chocianowiec, tel. 076/818-56-15 
ŚRUTOWNIK BĄK, - 600 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/818-13*7
ŚRUTOWNIK BĄK bijakowy, silnik 7.5 kW, stan idealny, nowy,
-1.050 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-64-21
ŚRUTOWNIK BĄK, 1985 r. do pasz, czerwony, stan dobry,
do uruchomienia, silnik 5.5 kW, • 700 zł. Oleśnica, tel.
071/398-37-06,0503/69-96-60
ŚRUTOWNIK • MIESZALNIK poj. 900 kg, moc silnika 8 KW,
z całą elektryką, - 4000 zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99,
0608/83-18-71
WENTYLATOR silnik 4 kW, fi wentylatora 80 cm + siatka mie
dziana b. drobna, do suszenia nasion zbóż, rzepaku i innych,
-1.000 zł. Siechnice, gm. św.Katarzyna, tel. 071/311-51*1 
WIELORAK DO BURAKÓW, 1999 r. 7-rzędowy, - 1.500 zł. 
Nieciszów, gm. Oleśnica, tel. 071/399*4-61 
WIELORAK-OPIELACZ 7-rzędowy do warzyw, buraków i 

; ziemniaków, itd, - 600zł. Lutynia, tel. 071/317-12-99 
WYBIERAK KISZONEK cena 3000 zł oraz sieczkarnia 1-rzę- 
dowa Claas - 4000 zł. Wrocław, tel: 0605/31*569 
WYCIĄG DO ZBOŻA kubełkowy, wyd. 25 t/h, dł. 14 m, - 3.600 
zł. Sieroszewice, tel. 062/739-81-50 
WYCINACZ DO KISZONEK, • 2.000 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99,0608/83-18-71 
ZAMIENIĘ CIĄGNIK ZETOR 8011 tech. sprawny, po remon
cie silnika, przyczepa ład.6 t z nadstawkami, wywrotka, na 

, kombajn, - 15.000 zł. Namysłów, tel. 0607/71-17-75, 
0606/59-26*9
ZAMIENIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-230 zwijającą, na mieszal
nik pasz, ład. ok. 2.000 kg, ze śrutownikiem ssąco-tłoczącym, 
możliwa dopłata. Wałbrzych, teł. 074/847-35*0, 
0503/68-99-94

ZBIORNIKI NA MLEKO poj. od 400 do SPO^eeny od 3.000. 
do 3.300 zł. Przedborówt tel.062/73W)3-ą9,0608/83-18^1

CZĘŚCI DO MASZYN 
ROLNICZYCH

CIĄGNIK FORTSCHRITT oraz kombajn: koła kpi. • 500 zł/szt. 
Wrodaw, tel. 0605/31*569
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSSON: felgę do koła tylnego, stan 
b. dobry, - 200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-30-25 
CIĄGNIK MTZ 82: opona 15.5/38P, tylna nowa, • 700 zł. Ząb
kowice śląskie, tel. 074/815-16-48 
CIĄGNIK OGRODNICZY TZ4K'-14: pompa olejowa podno
śnika, prądnica, wał korbowy, tuleja podłogr, pompa olejowa 
podnośnika + rozdzielacz. Legnica, tel. 076/722-24*6 
CIĄGNIK OGRODNICZY TERRA M-20: wał korbowy, aparat 
zapłonowy, rozrusznik, cylinder, tłok, pierśdenie, inne. Legni
ca, tel. 076/722-24*6
CIĄGNIK OGRODNICZY kupię belkę nożową (kosiarita li
stwowa). Ziębice, tel. 074/816*1-45 
CIĄGNIK SAM: częśd do zmontowania dągnika, silnik S-320, 
skrzynia biegów, most skrócony Star, inoe części. .-1.750 zł. 
Uraz, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310*1*8 
CIĄGNIK URSUS: opony tylne 12.4 R28 oraz 14.9 R28. Wro
daw. tel. 373-72-15
CIĄGNIK URSUS C-1614: kupie silnik, ^cylindrowy. Gole
niów, tel. 0601/08-19-21,0607/19-13-91 
CIĄGNIK URSUS C-330 kupię: felgi z obciążnikami lub koła 
kompletne koła z oponami oraz zaczep dolny. Głogów, tel. 
076/831-56-75
CIĄGNIK URSUS C-330 : pompa wtryskowa i inne drobne 
częśd, - 330 zł. Janików, gm. Oława, tel. 071/313*3-90 
CIĄGNIK URSUS C-360: silnik kompletny, stan dobry, moż
liwość sprawdzenia, -1.200 zł. Głogów, tel. 076/831 -56-75 ' 
CIĄGNIK URSUS C-360 : kabina, starego typu, • 200 zł. 
Jelcz-Laskowice, teł. 071/318-48-77 
CIĄGNIK URSUS C-360: silnik, blok, wał. skrzynia biegów, 
most, obudowa skrzyni biegów, podnośnik, zwolnice, oś przed
nia. koła, blachy, kolumna kierownicza, obciążniki, siedzenia 
i inne. Kępno, tel. 062/784-75-18 
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: kabiny z błotnikami, z dostawą, cena
1.850 zł. Koźmin Wlkp., woj. kaliskie, tel. 0601/82-22*6 
CIĄGNIK URSUS C-360 : zwolnica, -110 zł. Lutynia, tel. 
071/317-12-99
CIĄGNIK URSUS C-360 : kupię gwiazdy kół do międzyrzę- 
dzi. Paczków, tel. 077/431-71-21 
CIĄGNIK URSUS C-360 nowe: obudowa tylnego mostu, obu
dowa dzwonnicy, bębny hamulcowe, półosie, koła zębate, 
C-80, C-120 bloki silnika, wały, podnośnik, skrzynia biegów i 
inne. Świątniki, gm. Trzebnica, tel. 071/387*1-40 rano lub 
wieczorem
CIĄGNIK URSUS C-360 : silnik kompl., stan dobry, -1.500 
zł. Trzebnica, tel. 071/387*2-38 
CIĄGNIK URSUS C-360 kabina • 250 zł, chłodnica • 100 zł. 
Wołów, tel. 071/389*1-06
CIĄGNIK URSUS C-360,1980 r.: silnik po remoncie, skrzy
nia biegów, kolumna, zbiornik, most tylny, zwolnice, koła, kpi. 
przód, siedzenie i inne, stan dobry, • 1200 zł. Popęszyce,

. gm. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22,0603/83-55*6 
CIĄGNIK URSUS C-360 3P kupię: kok) zamachowe, chłod
nicę, ramiona, opony tylne R28 (5 szt.) oraz zaczep dolny, 
Głogów, tel. 076/831-56-75
CIĄGNIK URSUS C-385 : blok silnika, nowy. Kępno, tel. 
062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS U-914: oś napędowa kpi., brak zwrotnic, 
silnik 1204 do złożenia, - 2.000 zł. DrożkóW. tel. 068/374*4-94 
CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25: blok i inne częśd silnika. Kęp
no, tel. 062/784-75-18
CIĄGNIK ZETOR K-25: wał z panewkami, nominalny - 350 
zł, tuleje, tłoki, pierśdenie, po pierwszym szlifie - 300 zł, roz
rusznik po regeneracji - 170 zł. ., woj. opolskie, tel. 
0604/79-23-10
CIĄGNIK ZETOR SUPER 50 : panewki, wał, skrzynia bie
gów, podnośnik i inne. Kobyla Góra, teł. 062/731-74-29
P  FORTSCHRITT, IFA ciągnik, kombajn: silniki po 

naprawie głównej, na wymianę lub bez. Skup sil
ników używanych. tel. 071/311-27-88, 
0501/03-29-14 81010961

O  FORTSCHRITT, IFA, CIĄGNIKI, KOMBAJNY sprze- ' 
daż części zamiennych, serwis na miejscu. Biela
ny Wrocławskie, ul. Wrocławska 1a, tel. 
071/311-27*8,0603/08*5*8 81010941

KOMBAJN DO KUKURYDZY CASALIS: pas główny, nowy. 
5HB BD 2650 - 400 zł. Małuszyn k. Trzebnicy, tel. 
071/387-01-20,071/312-12-77 .
KOMBAJN DO KUKURYDZY : kupię przystawkę do zbioru 
kukurydzy, prod. niemieckiej lub węgierskiej. Trzebnica, teł. 
071/387*1-20,312-12-77
KOMBAJN ZBOROWY : kosa do rzepaku, boczna, hydrau
liczna, • 2.000 zł. Ziębice, tel. 074/816-09-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON opony, balonowe, 2 szt. - 600 
zł. Bartoszówek, gm. Strzegom, tel. 074/855-36-91 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: stół do rzepaku z kosą bocz
ną, • 5.000 zł. Jeszkotle, gm. Grodków, tel. 0602/21 -72-30 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: heder szer. 3 m + podbierak 
do rzepaku,.- 850 zł. Kałków, gm. Otmuchów, teł. 
077/43569-12
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, SW400 : silnik kpi., nowy 
blok, - 3.200 zł. Legnica, tel. 076/866-44-67 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : podbieracz pokosów i rze
paku, - 500 zł. Mikołajowice, tel. 076/858-22-33 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: pompa wtryskowa (do turbo 
lub zwykłego), nowa - 500 zł, filtr pow., nowy -100 zł, blok 
silnika, głowica, sprężarka, obudowa sprzęgła, koła rozrządu 
- 500 zł. Świątniki, gm. Trzebnica, tel. 071/387*140 rano lub 
wieczorem
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: podbieracz do rzepaku, - 500 
zł. Świerczów, tel. 077/419*2-29 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 050: pasy napędu młocar- 
ni, szerokie, nowe, -150 zł. Wiązów, teł. 071/393-13*3 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : kabina nowego typu, do re
montu, - 450 zł. Wiązów, tel. 071/393-13-83

CZĘŚCI DO CIĄGNIKÓW 
T-25, MTZ-82, DT-75 
SPYCHAREK T-130 

KOPAREK BIAŁORUŚ i OSTRÓWEK
USZCZELNIENIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ, 
ŁOŻYSKA I PRZEWODY HYDRAULICZNE 

LESZNO, ul. KRÓLOWEJ JADWIG110 
TEL. 065/529-94-16 op999S26 

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1977 r.. SW-400: silnik, pod- 
siewacz, wytrząsacze, rozdzielacze, chłodnica, wariator, koła 
przednie i tylne, stan dobry, - 4.900 zł. Popęszyce, gm. Nowe 
Miasteczko, tel. 068/388-92-22.0603/83-55*6 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 050, Z 056,2001 r.: nowe 
kabiny, 10 szt. - 3.200 zł, z dostawą. Koźmin Wlkp., woj. kali
skie. tel. 0601/82-22-86
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT : kupię chłodnicę. 
Trzebnica, tel. 071/387*1-20,071/312-12-77 
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. 0601/82-22-86 '
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512 : heder szer.
4.3 m. Biskupice, tel. 065/549-82-77 wieczorem 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 517, E 516, E 516B, 
MDW : szarpacz słomy, - 2.500 zł lub zamienię na stół do 
rzepaku, do kombajnu Fortschritt. szer. 6.7 m, Kienica, tel. 
068/352-34-88
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512,514 : pasy kli
nowe. Łubków, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-9349 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT kosy oraz inne drob
ne części. Ścinawa, tel. 076/843-27*9 po godz. 20, 
0605/05-57-75
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512: pasy. Warta 
Bolesławiecka, tel. 076/818-93-49 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512: koła pasowe 
do sieczkami. Wolibórz, tel. 074/872-12*8 
KOSIARKA POKOSOWA FORTSCHRITT E-303: .płótno", - 
400 zł. Ziębice, tel. 074/816-09*4 
KOSIARKA SPALINOWA 235 R, 2000 r. profesjonalna gło
wica żyłkowa + głowica z nożem + szelki, stan b. dobry, •
1.200 zł. Gębczyce, tel. 071/393*6-89 
ŁADOWACZ CYKLOP : siłownik, fabrycznie nowy, - 250 zł. 
Gaszowice, woj. kaliskie, tel. 062/785*3-20 
ŁADOWACZ CYKLOP : widły, nowe, - 200 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854*4-30 wieczorem
OPONY (nowa) 750/20 - 140 zł. używane 650/20, 750/20, 
825/20 - od 50 zł, 16.9/34 • 80 zł/szt., dętki. Żagań, tel. 
068/477-56-63
OPRYSKIWACZ belka połowa oraz rama do zawieszanego, 
nie używana • 700 zł. Wrodaw, tel. 0502/97-90-26 
PŁUG B 200 3-skibowy: rama, • 500 zł. Okmiany, gm. Choj
nów, teł. 076/817-73-06 wieczorem 
PRASA DO SŁOMY Z-230 zwijająęa, - 3.500 zł lub zamienię 
na prasę wysokiego zgniotu, możliwość dopłaty. Wałbrzych, 
teł. 074/847-35-60,0503/68*9-94 
PRZYSTAWKA DO RZEPAKU nowa, do kombajnu Bizon, 
kosa toczna - 4.300 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/412-39-08, 
0600/13-57-16
ROZRZUTNIK: wałek • 250 zł. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98

ARTYKUŁY 
ROLNO-SPOŻYWCZE

FASOLA średnia, przebrana, ok. 1.51 - 2.9 zł/kg. Marcinko
wice, tel. 071/302*9*8 po godz. 19 
GRYKA 2 1 - 700 zł/t, jęczmień jary, 201 - 580 zł/t, pszenica, 
301 - 600 zł/t. Radków, tel. 074/871-20-20 
JAJKA wiejskie - 28 gr/szL Ostrów Wlkp., teł. 062/738-20-34 
JĘCZMIEŃ JARY - 560 zł/t, pszenica zimowa, jara • 600 zł/L 
Nysa, teł. 077/435-75-64,0602/53-92*0 
JĘCZMIEŃ JARY 20 ton - 580 zł/Ł Radków, teł. 074/871-20-20 
JĘCZMEŃ JARY - 500 zł/L Świebodzice, tel. 074/854-64-30 
wieczorem
JĘCZMIEŃ JARY (81) - 580 zł/t. Wińsko, tel. 071/389*2*2 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 620 bez silni
ka, heder do rzepaku, na części, - 10.000 zł. Łagów, tel. 
0609/50-29-93
KUKURYDZA 6 1 - 550 zł/L Roszyce. tel. 074/807-92*6 
KUKURYDZA 1001 - 580 zł/L Syców. tel. 062/786-98-10 
KUKURYDZA PASZOWA ok. 25 ton - 520 zł/L Wrodaw. tel. 
0600/1545-40
KUPIĘ JĘCZMIEŃ zboża paszowe, kukurydza, otręby. Kro
toszyn, tel. 062/722-11*5 wieczorem 
KUPIĘ JĘCZMIEŃ - 480 zł/t pszenicę • 500 zł/t, kukurydzę - 
470 zł/t, żyto - 340 zł/t. Sobótka, tel. 0602/25*1*6 
KUPIĘ JĘCZMIEŃ JARY. Kalisz, teł. 062/761-24-32 
KUPIĘ OWIES. Oborniki Śląskie, tel. 0601/55*7-19 
KUPIĘ SIANO. Oborniki Śląskie, teł. 0601/55*7-19 
KUPIĘ SŁOMĘ ŻYTNIĄ. Oborniki Śląskie, tel. 0601/55*7-19 
KUPIĘ ZBOŻE oraz otręby. Gostyń. teL 0603/80-95-31 
KUPIĘ ŻYTO lub inne zboże paszowe. Legnica, tel. 
076/855-28-21
MIÓD PSZCZELI tegoroczny, z własnych uli, po atrakcyjnej 
cenie, ok. 100 kg* Trzebnica, tel. 071/312-05-91. 
0608/25-06*3
ORZECHY WŁOSKIE łuskane - 10 zł/kg. Wrocław, tel. 
0602/63-65-21
OWIES (71) - 500 zł/t. Wińsko, tel. 071/389*2-02 
PSZENICA 8 1 - 560 zł/t. Budziwojów, tel. 076/819-1946 
PSZENICA wysokoglutenowa, 8 t. - 60 zł/L Gołaczów k. 
Chojnowa, tel. 076/818*242
PSZENICA 30 t - 560 zł/t. Kłodzko, tel. 074/867-92-86 po 
godz. 20
PSZENICA 301 - 600 zł/t. Radków, tel. 074/871-20-20 
PSZENICA (301) - 560 zł/t. Roszyce, tel. 074/807-92-86 
PSZENICA konsumpcyjna, 3 t - 580 zł/t. Trębaczów, tel. 
062/786-17-10
PSZENICA ALMARI 3 tony, - 550 zł /t. Wołany, tel. 
074/868-74-52
PSZENICA JARA • 580 zł/t. Świebodzice, tel. 074/854*4-30 
wieczorem
PSZENICA KOBRA 1600 kg • 570 zł/t. Droszów, tel. 
071/387-19*3
PSZENICA KONSUMPCYJNA KOBRA gluten 32%, 60 ton -  
62 zł/q. Luboradz, tel. 076/872*247 
PSZENICA KONSUMPCYJNA glutenowa, odmiany kobra, ał- 
mari, kontrast, kris, gluten 32, opadanie 325, rozpływalność 
7, wilgotność 13.2, ilość 150 ton, cena 10 zł/tona. Męcinka, 
tel. 076/870*2-23
PSZENICA KONSUMPCYJNA - 600 zł/t. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/8151648
PSZENICA OZIMA ok. 15 ton - 550 zł/tona. Wrodaw, tel. 
349-34*5 po godz.20
PSZENICA PASZOWA 6 t, cena 560 zł/t. Chojnów, tel. 
076/818-60-65
PSZENICA PASZOWA (8 t) - 580 zł/t. Wińsko, tel. 
071/389-82-02
PSZENICA ZIMOWA 60 t - 600 zł/t. Żmigród, tel. 
0601/76-50-64
SŁOMA w kostkach - 3 zł/szt. Wrodaw, tel. 0603/99-9249 
SŁOMA PSZENNA magazynowana. Stanisław Mały. 55-216 
Janków 21, gm. Domaniów
WIŚNIE • owoc. 2001 r. • 23 zł/kg. Wrodaw. tel. 0607/79-57-77, 
0600/83-26-76
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WYSŁODKI suche (15 ton) i odpady rzepakowe (2 tony) 
400 zł/t. Budziszów Mały. teł. 0608/68-49-18,076/857-45-76 
ZIARNO SŁONECZNIKA na karmę dla ptaków - 60 gr. Wro
cław, tel. 071/354-25-61
ZIEMNIAKI JADALNE odmiana Atol, Ibis, Bekas. 11. - 250 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/736-61-78,090/66-84-23

OGRODNICTWO
„OCZKO WODNE” plastikowe, w kształcie nerki, - 200 zł. 
Legnica, tel. 076/722-75-35
AGROWŁÓKNINA szer. 2/6 m - 20 gr/m2. Lubin, tel. 
076/842-19-79,0605/82-76-26
O  ALABASTER, ogrody skalne, projektowanie, wy* 

konawstwo.tel. 0607/53-94-44 02025381
AZALIA Gibraltar, kolor pomarańczowy -16 zł/szt., rhodo- 
dendron 8 odmian, 7 kolorów -16 zł/szt., jodły, koreańska, 
kalifornijska - 7 zł/szt. Tułowice, tel. 077/460-01-85 po godz. 21 
BASEN OGRODOWY okrągły, wym. 360 x 90 cm, 8 m3, • 
450 zł. Strzegom, tel. 074/855-41-23 
CZARNOZIEM - 200 zł/13 t z transportem. Wrocław, tel. 
0602/23-46-80
DMUCHAWA DO LIŚCI HUSQVARNA naramienny, stan ide
alny. - 500 zł. Wrocław, tel. 0605/27-23-50 
DONICZKI DO CHRYZANTEM fi 16,17,18 cm, ceny od 0,32 
zł do 0,45 zł. Wrocław, tel. 071/354-38-13 
O  DONICZKI NA CHRYZANTEMY, fi 16 i 18, oraz do

niczki okrągłe i kwadratowe, róine rozmiary, misy 
na chryzantemy fi 16, 20, 26 cm. Możliwy trans
port do odbiorcy. Strzegom, tel. 074/855-02*99 
01025741

O  FOUE OGRODNICZE , skrzynki na owoce i wa
rzywa, inne. Wrocław, ul. Mydlana 3a, tel. 
071/348*77*41 01027121

HUMUS czarnoziem, kl. I, pod trawę, krzewy, itp., z transpor
tem, w cenie od 180 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0606/22-38-79 
HUMUS + transport - od 180 zł/10 t. Wałbrzych, tel. 
074/846-46-42
HUMUS na terenie Wrocławia i okolic, cena 220 • 250 zł/wy
wrotka. Wrocław, tel. 0601/87-45-12 
HUMUS CZARNOZIEM duże ilości, klasa I - od 200 zł/131 z 
transportem. Wrocław, tel. 071/367-49-52,0602/23-46-80 
HUMUS CZARNOZIEM klasa I, duże ilości. - od 220 zł/131 z 
transportem. Wrocław, tel. 0606/99-96-57 
HUMUS CZARNOZIEM posiadam bardzo duże ilości najlep
szego gatunku nadającego się bardzo dobrze na plantowa
nie i wyrównywanie terenów po zakończonej budowie i za
kładanie trawników, cena 10 zł/tona. Wrocław, tel. 
071/316-S4-32
KAMIENIE DEKORACYJNE do ogrodu, otoczaki, głazy, duży 
wybór -180 zł/t. Kiełczów, tel. 071/398-84-55.
KAMIENIE DEKORACYJNE głazy. Mierzwin 7, gm. Bolesła
wiec. tel. 075/736-12-06
KAMIENIE DEKORACYJNE różne gatunki, z własnym trans
portem -120 zł/tonę. Wrocław, tel. 071/357-75-90
O  KAMIEŃ DEKORACYJNY ogrodowy: płaski ka

mień na ścieżki^ otoczaki, piaskowce, barwne gła
zy, dolomity, żwiry, grysy wapienne, granity itp. 
Detal, hurt, z dostawą do klientów. Punkt sprze
daży czynny od poniedziałku do piątku w 
godz. 9-17r w soboty 8*14. Wrocław, ul. Przedmiej
ska 1, tel. 0602/46-88-23 01029201

O  KAMIEŃ DO OGRODU różne gatunki, z własnym 
transportem *120 zł/t. Wrocław, tel. 071/357*75*90 
02024691

KOMINEK OGRODOWY z rusztem, wys. 210 cm, szer. 86 
cm lub 180 cm, z replikami antyków, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0600/52-12-48
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 10001, - 50 zł. Leszno, tel. 065/529-61-96 
KORA SOSNOWA mielona w workach, 601 4.5 zł/worek. Ra-, 
dwanice, tel. 071/311-73-13
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

KOSZYCZKI NA TRUSKAWKI maliny - 60 gr/szt. Chocianów, 
tel. 076/818-53-90
KRZESŁA 4 szt. płócienne + stoliki ogrodowe, nowe, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 782-74-25
KRZEWY cis - 8 zł/szt., sosna żółta • 7 zł/szt., czarna • 5 zł/szt., 
Jeffreya • 5 zł/szt., kosodrzewina - 5 zł/szt., jałowce - 6 zł/szt., 
świerk - 6 zł/szt. i inne. Tułowice, tel. 077/460-01-85 
KRZEWY OZDOBNE tuje, jałowce, cyprysy, rododendrony i 
inne, w doniczkach. Kadłub k.Wielunia, tel 043/842-75-37, 
0601/32-34-98
KRZEWY OZDOBNE w doniczkach: tują zachodnia 80 cm - 9 
zł/szt, cyprysy 60-70 cm -10 zł/szt., lauro-wiśnia -10 zł/szt., 
bukszpan 30 cm - 4 zł/szt. Świdnica, tel. 074/853-87-31 
KUPIĘ DAGLEZJE, CYPRYSY, TUJE każdą ilość. Wrocław, 
tel. 0604/08-50-60
KUPIĘ KOCIOŁ RUMIA prod. Sefako-Sędziszów i WCO-80. 
Kalisz, tel. 062/760-28-23
KUPIĘ SADZONKI DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH. Oła
wa. tel. 0609/50-58-04
ODKURZACZ DO LIŚCI z workiem, 3 funkcje, szelki, cena 
200 zł. Bielany Wr., tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
OZDOBY OGRODOWE wiatrak -150 zł, studnia - 200 zł. Sko- 
roszów, gm. Trzebnica, tel. 071/312-72-08 
PALMA zielona, wys. 3.5 m. - 450 zł. Pieszyce, tel. 
074/836-53-26
PALMA wys. 3 m, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/361-38-27 po 
godz. 16
PALMA w dębowej donicy, duża, stan dobry, - 95 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-76-94
PARASOL OGRODOWY .SUN GARPEN’  fi 3 m. używany. -
1.300 zł. Wrocław, tel. 071/336-35-89 
POJEMNIKI Z KAMIONKI (ozdoba) poj. 1.000 i, wys. 170 cm, 
- 500 zł. Wrocław, tel. 0601/72-29-41 
POMPA OGRODOWA 2-tłokowa, ręczna, sprawna, - 70 zł. 
Wrocław, teł. 071/328-25-29,0607/33-76-47 
POMPA SSĄCO-TŁOCZĄCA ręczna, do ogródka, -150 zł. 
Wrocław, tel. 071/793-45-12,071/368-77-75,071/368-70-36 
O  ROŚLINA GUNERA MARICATA rodem z Ameryki 

Południowej, zimuje w naszych warunkach, jej li* 
ście po 3-4 latach osiągają do 3 m średnicy. Do
skonała do dużych ogrodów, b. atrakcyjna, • 250 
zł., tel. 062/734-34-53,071/328-50*42,0602/38-53-38 
01029431

ROŚLINY zasuszone, do kompozycji kwiatowych, różne, od 
- 6 zł/kg. Głaniszew, teł. 043/829-44-76,0605/72-26-74 

ROŚLINY ŻYWOPŁOTOWE 100 odmian, tuje, cyprysy, w po
jemniku, wys. od 40 cm, od 6 zł/szt. Rogoźnica, teł. 
074/855-91-56,0603/60-40-15 
RÓŻE PIENNE wys. 1 m, szczepione na pniu. w doniczkach - 
25 zł/szt. i inne ozdobne, liściaste; Wrocław, tel. 
071/354-25-65,0602/59-87-34

SADZONKI SOSNY z odnowienia naturalnego - 0.20 zł/szt. 
Wielgie MiKckie, tel. 0602/22-12-33 
SEKATOR SPALINOWY SOLO dł. listwy tnącej 60 cm. stan 
b. dobry. - 450 zł. Wrocław, tel. 0605/27-23-50 
SKRZYNIE KWIATOWE duże, narożniki toczone 120 x 50 x 
40 -130 zł + transport Polanica, tel. 074/868-18-18 
SOSNY wys. 0.5 m - 5 zł/szt. Wrocław, tel. 071/353-60-64 
ŚWIERKI różne gatunku, do nasadzeń, z własnej plantacji, 
wys. do 2,5 m, cena 15 zł oraz sosna. Trzebnica, tel. 
071/387-01-20,071/312-12-77 
ŚWIERKI SREBRNE wys. 1.5 m - 25 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/353-60-64
TORF OGRODNICZY bogata zawartość składników, Ph-5,5, 
nadaje się pod wszystkie rośliny ogrodnicze i kwiaty, pako
wany w worki 60 I, hurt i detal, - 6 zł /60 I. Wrocław, tel. 
071/346-46-85,0608/59-18-32 
TUNEL FOLIOWY szczyty oszklone, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88 ,
O  URZĄDZANIE I PROJEKTOWANIE OGRODÓW, te

renów zielonych, oczka wodne, rzeczki, kaskady, 
wodospady, ścieżki, skalnlaki, posiadamy szero
ką gamę kamienia ogrodowego, ceny od 100 zł/Ł 
., tel. 074/815-68-00,0604/29-78-45 03002941

ZIEMIA OGRODNICZA I klasa, czarnoziem, nadaje się na wy
równanie terenu po budowie, na zakładanie trawników, z trans
portem, -13 200 zł. Obomikrśląskier tel: 071/310-72-17,
0602/87-11-91
ZIEMIA OGRODNICZA torfowa, idealna na trawniki i pod drze
wa iglaste (ph 5.5), czarna, pulchna, 101, z transportem do 
Wrocławia, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/314-92-40, 
0602/63-31-61

ZWIERZĘTA 
HODOWLANE

BYK 5 szt., mięsne oraz ogierek, jasny kasztan, - 9.000 zł. 
Wałbrzych, teł. 074/849-22-97 
GOŁĘBNIK domek góralski, 120 x 70 x 50 - 350 zł. Polanica, 
tel. 074/868-18-18
JAŁÓWKA czerwona, wysokocielna, waga 600 kg -1.500 zł, 
jałówka czerwona, 10-miesięczna • 800 zł. Niwnice, tel. 
075/784-42-67
KLACZ 7-letnia, gniada, wzrost 158 cm, dobrze ujeżdżona, 
bardzo spokojna, - 2.800 zł. Kalisz, tel. 0604/26-81-98 
KLACZ ze źrebakiem, zimnokrwista, - 6.200 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/818-13-67
KLACZ karogniada pod siodło, 14-mies, - 2.400 zł. Ząbkowi- 
ce Śląskie, lei. 074/818-13-67
KLACZ RASY ŚLĄSKIEJ zażrebiona (7 miesięcy), kara, 7-let
nia, - 4.100 zl. Lwówek Śląski, tel. 0600/65-66-71 
KLACZ RASY ŚLĄSKIEJ pod siodło i do zaprzęgu, waga 650 
kg, • 4.300 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-13-67 
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ gniada. 81 pkt. bonitacyj
nych, 13-letnia, - 4.500 zł lub zamienię na mniejszego konia, 
np. Fiordinga, z dopłatą. Bagno, gm. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-64-18
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ 5-letnia, z rodowodem, do 
rekreacji i hipoterapii, - 5.000 zł. Pleszew, tel. 062/742-64-44, 
0603/05-40-84
KLACZE 4-letnie, zażrebione - 4.500 zł/szt. Głogówek, tel. 
077/437-57-76
KLACZE 2 szt., 5 i 6 lat kasztanka jasna i ciemna, wysokie,
chodzą w zaprzęgu, w parze i siodle, wielkopolskie • 4.000
zł/szt. Rawicz, tel. 0600/80-12-31
KLATKI oraz urządzenia do hodowli zwierząt futerkowych.
Legnica, tel. 076/887-10-69 po godz. 18
KLATKI DO HODOWLI LISÓW ocynkowane, - 25 zl /szt. Le-
gnica, tel. 0608/50-18-78
KOGUT liliputy, dorosłe, bardzo ładne -15 zł/szt lub zamie
nię na kurki lub kurczaki. Łozina, gm. Długołęka, teł. 
071/315-29-48
KONIE pełnej krwi angielskiej, klacz 6-letnia, gniada, 162 cm, 
z hodowli w Strzegomiu, do hodowli, rekreacji - 7.000 zł; wa
łach 10-letni, ciemny kasztan, 154 cm, do rajdów długody
stansowych i skoków, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 0601/26-54-38 

* KOŃ ogierek, rasy zimnokrwistej, 10-miesięczny, • 3.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/849-22-97

OGIER 5-letni oraz klacz 6-ietnina, (zimnokrwiste) - po 4.700 
zł. Ząbkowice Śląskie, teł. 074/810-34-01 
PENSJONAT DLA KONI 23 ha pastwisk, tereny leśne, wspa
niałe warunki - 400 zł/mies. Wrocław, tel. 0608/86-57-55 
PRZEPIÓRKI FARAONKI • 8 zł/szt. Szlichtyngowa, tel. 
065/549-24-33
SKUBARKA DO KUR nie używana, - 1.8( 
071/399-08-45

) zł. Oleśnica, tel.

domowe i  hódówląńm

ULE WIELKOPOLSKIE pojedyncze - 30 zł/szt., podwójne. - 
40 zł/szt. oraz wyposażenie pasieki, 25 szt. Kamienica, tel. 
074/817-73-14

ZW IERZĘTA  
DOMOWE

O  AKITA INU 2-mlesięczny, 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-miesięczne, 
zaszczepione • 350 zł. Piotrowice 49, gm. Jawor, 
tel. 076/870-88-63, 0601/55-71-82 84016351

AKITA INU szczenięta czerwone-rude, 7-miesięczne - 
800-900 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 075/767-60-42, 
0605/91-45-57- •
AKITA INU po rodowodowych rodzicach, psy i suczki, odro
baczone, zaszczepione, książeczka zdrowia, • 650 zł.. Wro
cław, tel. 0608/16-37-64
AKWARIA 451 - 20 zł/szt. oraz teraria, z siatką i pokrywą • 35 
zł/szt. Wrocław, tel. 0504/94-22-84 
AKWARIUM poj. 801, filtr Aquael Fat midi, grzałka Aqueal, 
szyba przykrywająca, -100 zł. Bielawa, tel. 074/833-64-79 
AKWARIUM 5001, z szafką, filtry, rybki, - 900 zł. Kobyla Góra, 
tel. 062/731-68-93 wieczorem
AKWARIUM 801, filtr energooszczędny, razem lub osobno, - 
90 zł. Legnica, tel. 076/850-65-72,0600/30-67-82 
AKWARIUM poj. 901, z rybami i wyposażeniem, -110 zł. Ole
śnica, tel. 071/314-24-47
AKWARIUM hodowlane, 8 szt., 120 I - 60 zł/szt., regał na 
akwarium, osprzęt, ryby molinezje, 400 szt. - 50 gr/szt Oła
wa, tel. 0502/23-16-65
AKWARIUM 1001, szafka, przykrycie, 2 rodzaje oświetlenia, 
2 filtry, grzałka, termoregulator, żwir, roślinki i ryby, - 350 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-69-64 prosić Łukasza 
AKWARIUM 601, z oświetloną pokrywą, termostat, grzałka, 
filtr, termometr, żwir, rośliny, rybki - 170 zł. Wrocław, tel. 
0504/94-22-84
ALASKAN MALAMUTE szczenięta rodowodowe, zaszcze
pione i odrobaczone - 800, 1.000 zł/szt. Zielona Góra, tel. 
068/375-20-46,0501/10-99-06,0606/97-80-42 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER pies reproduktor
2.5 roczny, mocna budowa, pręgowany, kopiowane uszy, - 
350 zł. Bojanowo, teł. 065/545-66-98,0603/03-49-89 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER reproduktor, syn 
amerykańskiego zwycięzcy świata i Europy, czempion Ho
landii, Belgii i Luksemburgu .Sindelar Freda', ciemnoczerwo
ny, piękny pies, zapraszamy do krycia, możliwość sprzeda
nia (równowartość dwóch szczeniąt). Chojnów, tel. 
076/818-19-26 po godz. 18
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER po złotych medali
stach, w rodowodzie zw. świata i Europy, po czempionie USA, 
proporcjonalne ładne głowy, z temperamentem, czarne z bia
łymi znaczeniami i pręgowane, w cenie od 600 do 1000 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-19-26 po godz. 18 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER • suczka 3-mie- 
sięczna, błękitna z białymi znaczeniami, bez rodowodu, za
szczepiona, odrobaczona, książeczka zdrowia, - 300 zł. Go
styń, tel. 065/572-39-05,0605/58-30-73 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczeniaki po in- 
terczempiónie, b. dobra psychika, mocna budowa, do ode
brania w lipcu, - 900 zł. Jelenia Góra, tel. 0606/21-89-50 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER psy. dorosłe, z do
kumentami, - 500 zł. Kościan, tel. 0602/81-20-21 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER suczka, 4-mie- 
sięczna, po interczempionach, z niemieckiej linii hagele, moc
nej budowy, ładnie umaszczona, z temperamentem, szkolo
na, odrobaczona, kpi. szczepień, książeczka zdrowia, chó-
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KOŃ pełnej krwi angielskiej, 164 cm, 2-letni, do sportu wy
czynowego -7.500 zł lub zamienię na traktor, przyczepę do 
przewozu koni. Wrocław, tel. 0608/86-57-55 
KOŃ RASY KONIK POLSKI 9-letni, obustronne pochodze
nie, - 3.000 zł. Pogroda, gm. Przeworno, tel. 074/816-12-17 
KOZA dojna - 150 zł/szt. Czaple, gm. Pielgrzymka, tel. 
076/877-55-94
KOZA 2 szt., dojne, kolorowe, 2-letnie • 120 zł/szt Irena Wo
lińska, 57-255 Dzbanów 28, gm. Bardo 
KOZA dojna (3,51 mleka) -150 zł + 4 kózki - 50 zł/szt. Rad
ków, tel. 074/871-25-38
KOZA biała, z czarną plamką na oku, wiek 1 rok, - 50 zł. Wro
cław, tel. 0504/98-27-95
KOZY dojne, dwie po 130 zł oraz kózka - 50 zł. Łomnica, tel. 
075/713-03-82
KOZY 3 małe i matka, - 200 zł: Sulisławice 23, gm. Ząbkowi
ce śląskie, tel. 074/816-06-08
KROWA 4-letnia, wysokocielna, - 2.000 zł. Gorzupia k. Kro
toszyna, tel. 062/721-19-75
KROWA wysokocielna, 8 miesiąc, -1.800 zł. Trębaćzów, tel. 
062/786-17-10
KROWY jedna cielna (termin koniec czerwca) -1.800 zl, dru
ga + cielak - 2.400 zł lub bez cielaka • 2.000 zł. Przedborowa, 
tel. 0602/30-53-16
KUPIĘ KONIE do sportu i rekreacji. Wrocław, tel. 
0604/57-62-32
KUPIĘ KONIKA POLSKIEGO dla dziecka niepełnosprawne
go, tanio. Chojęcin, tel. 062/781-23-32 
KUPIĘ SKRZYNKI PLASTIKOWE do przewozu drobiu ży
wego. Sulechów, tel. 0602/36-16-87 
KURKI LILIPUTKI -10 zł/szt. Śrem, gm. Kamieniec Ząbko
wicki, tel. 074/665-74-67 po godz. 18 
KURY nioski - 7 zł/szt. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-20-34 
KURY NIOSKI roczne - 5 zł/szt. Biedrzychowa, tel. 
076/847-99-17
O  KWOKI ELEKTRYCZNE do wylęgu kurcząt, indy* 

ków, strusi * 400 zł/szt, poidełka plastikowe - 25 
zł/szt, tel. 062/785-65-75 81011971

LOSZKI prośne - 5 zł/kg. Wojczyce, gm. Środa Śląska, tel. 
0603/79-63-51
NARYBEK KARPIA cena 7 zł/kg. Golędzinów, gm. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-20-94
OGIER zimnokrwisty, 3-letni, waga 740 kg - 5.200 zi. Mioda- 
ry, gm. Świerczów, tei. 077/419-46-53

cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AC0230 www.autogieida.com.pl)
CHIŃSKI GRZYWACZ szczenięta 9-11 tygodniowe, nagie i 
owłosione, po doskonałych rodzicach, w cenie 1500-3000 zł. 
Kotowice, tel. 071/302-93-01 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem • AC0229 www.autogiel- 
da.com.pl)
CHOW-CHOW bez rodowodu, • 800 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-72-41
COCKER SPANIEL suka 14-tygodniowa, książeczka zdro
wia, - 350 zł. Legnica, tel. 0603/80-26-42 
COCKER SPANIEL szczenięta, czarne podpalane i złote - 
300 zł/szt. Lubin. tel. 076/847-12-43 
COCKER SPANIEL szczenięta - 300-360 zi. Wałbrzych, tel. 
074/848-55-29
COCKER SPANIEL szczenięta czarne - 250 zł i rude • 300 zł, 
b. ładne, odrobaczone, rodzice do obejrzenia. Wojcieszyn, 
tel. 076/877-54-81
COCKER SPANIEL szczenięta, • 300 zł. Wrocław, tel. 
0604/92-37-03
COCKER SPANIEL złoty, psy i suczki, • 350 zł. Wrocław, tel. 
071/316-17-77
COCKER SPANIEL AMERYKAŃSKI szczenięta - 300 zł/szt. 
Strzegom, tel. 074/855-43-43
DALMATYŃCZYK suczka, juniorka (nie dopuszczana),
1.5-roczna, po rodowodowym ojcu, książeczka zdrowia, do 
domu z ogrodem, - 250 zł; Bukówek, tel. 071/317-14-46 
DALMATYŃCZYK pies 1.5-roczny, • 200 zi. Międzybórz, tel. 
062/785-62-74,090/67-61-27
DALMATYŃCZYK 1.5-roczna suka, juniorka, jeszcze nie do
puszczana do psa, po rodowodowym oicu, książeczka zdro
wia, do domu z ogrodem, - 250 zł. Środa SI., tel. 071/317-14-46 
DOBERMAN, suka 15-mies., uszy nie kopiowane, - 200 zł. 
Głęboka, gm. Ziębice, tel. 074/819-49-14 
DOBERMAN 8-tygodniowy pies, książeczka zdrowia, za
szczepiony, odrobaczony, - 200 zł. Grodzanów, gm. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-60-77
DOBERMAN, 2-miesięczne • 200 zł/szt. Lubin, tel. 
076/846-59-11,076/817-41-50 
DOBERMAN suczka, 2-letnia, łagodna, wychowana z dzieć
mi, b. ładna, dobrze ułożona, oddam za darmo z powodu 
wyjazdu. Wałbrzych, tel. 0600/18-83-76 
DOBERMAN suczki, szczenięta • 150 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/354-12-49
DOG DE BORDEAUX szczenięta, z rodowodem, -1.200 zł. 
Komprachcice, tel. 077/464-63-65 po godz. 18 
DOG DE BORDEAUX mocna budowa, ciemnorude, elitarne 
pochodzenie, po wielokrotnych zwycięzcach wystaw, bez ro
dowodu 700 zł, z rodowodem 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0608/66-40-44
DOG DE BORDEAUX po zwycięzcy świata, mocno czerwo
ne, -1.000 zł. Zbąszyń, tel. 0600/15-83-19,0602/82-66-64 
GOLDEN RETRIEVER szczeniaki, bez rodowodu, złote i bisz
koptowe, odrobaczone, szczepione, z książeczkami zdrowia, 
bardzo dobre do tresury, doskonały pies rodzinny, -1.100 zł. 
Świdnica, tel. 0608/66-04-70
JAGD TERRIER 2 pieski 8-tygodniowe, czarne podpalane, 
odbrobaczone, książeczka zdrowia, po polujących rodzicach 
• 320 zł. Głęboka, gm. Ziębice, tel. 0608/58-70-75 
JAMNIK DŁUGOWŁOSY króliczy, pochodzenie rodowodo
we. • 1.000 zł. Sobótka, tel. 071/391-04-05 
JAMNIK DŁUGOWŁOSY 8-tygodniowe. - 250 zł. Kasia, Stu- 
łowice, tel. 077/460-09-00 po godz. 20 
JAMNIK DŁUGOWŁOSY czarne podpalane, psy i suczki, • 
350 zł. Wrocław, tel. 071/316-17-77 
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta, • 300 zł. Wrocław, 
tel. 0605/38-04-78
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY psy i suczki, piękne umaszcze- 
nie, - 300 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
KANAREK młoda samiczka + klatka, -18 zł.‘Wrocław, tel. 
0601/76-76-85
KOT PERSKI po rodowodowych rodzicach, nauczone czy
stości, samodzielne, książeczka zdrowia - 230-250 zł. Legni
ca, tel. 076/850-63-75), 0603/35-47-00 
KOT PERSKI kocięta 7-tyg. - 230 zł - 250 zł. Lubań, tel. 
075/646-32-21,0604/51-52-70 
KOT PERSKI roczny, rodowodowy, bardzo atrakcyjny, dobrze 
ułożony, kremowy, pozna kotkę również rodowodową, w ce
lach matrymonialnych. Lubin, tel. 0502/68-63-52 
KOT PERSKI, - 200 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-43 
KOT PERSKI 3 mies. kocurek, • 350 zl. Wrocław, tel. 
071/355-91-67,0607/55-39-79
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wana przy dziecku w domu, - 500 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-41-21 w godz. 21-23
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER pies ur. 01.04.2001 ■ 
r., żółty z białymi znaczeniemi, ojciec - czempion Polski, Crack 
Kuller Amet, matka po interczempionie Yrro Tipit z Hanky, -
1.000 zł. Skorogoszcz, tel. 0606/97-12-60 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER amstaffy z wybit
nym rodowodem, po czempionie Czech Copyright Tipit z Han
ky i doskonałej suce Jaśmin Tobasco, - 2.000 zł. Świdnica, 
tel, 074/640-23-64
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER suczka 3-letnia, 
czarna, • 300 zł. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta, czar
ne i brązowe, - 400 zł. Zgorzelec, tel. 075/778-22-30 
BERNARDYN szczenięta, odbrobaczone, zaszczepione, ksią
żeczka zdrowia, • 400 zi. Smolice, tel. 065/548-21-32 do 
godz. 17 *
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta, zaszczepione, od
robaczone, książeczka zdrowia • 300 zł. Lądek Zdrój, tel. 
0604/93-10-54
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta, po rodowodowych 
rodzicach - 450-600 zł. Ścinawa, tel. 076/843-95-96, 
0609/41-47-73
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta po rodzicach fó-. 
dowodowych, szczepione odrobaczone, mocnej budowy, ro
dzice do wglądu, cena do 600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-08-05,0606/92-75-53 
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY psy i suczki, po rodowodo
wych rodzicach, odrobaczone, zaszczepione, książeczka 
zdrowia, - 600 zł. Wrodaw, tel. 0608/16-37-64 
BOKSER szczenięta, mocnej budowy, zaszczepione, odro
baczone, książeczka zdrowia, • 280 zł. Bojanowo, tel. 
065/543-09-45
BOKSER - szczenięta po rodowodowych rodzicach, odroba
czone, hodowla, książeczka zdrowia, - 370 zł. Jawor, tel. 
076/870-83-47
BULL TERRIER szczenięta.12-16 tygodniowe, doskonałe po
chodzenie, 1600-1900 zł. Kotowice, tel. 071/302-93-65 (zdję-
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KOT SYJAMSKI niebieskooki, krótkowłosy, rodowodowy,
3-miesięczny, • 900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-60-55 
KOT SYJAMSKI kotka czeka na kocurka. Wrocław, tel. 
071/789-40-22
KRÓLIKI biały nowozelandzki i kalifornijski, szczepione, zdro
we -15 zł/kg lub za zboże. Małujowice, tel. 077/412-32-34 do 
15.411-75-02 po 18
KUPIĘ OWCZARKA KAUKASKIEGO 2 suczki, mocnej bu
dowy, wilczaste, maść bez rodowodu, w przystępnej cenie, 
od 2do 6 miesięcy. Walim, tel. 074/845-39-26 
KUPIĘ SZCZENIĘTA rasa obojętna i całe mioty. Lubin, tel. 
076/843-95-96,0609/41-47*73 r
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras i całe mioty. Wrocław, tel. 
0604/92-37-03
MALTAŃCZYK szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0603/50-24-52
MASTINO NAPOLETANO szczenięta po championach, •
1.500 zl. Gruszów, tel. 074/858-53-62 
MASZYNKA DO STRZYŻENIA PUDU OSTER MARK II gwa
rancja, • 350 zł. Lubin, tei. 0601/88-12-06 
MIESZANIEC szczeniak, suczka, po rodzicach nieduża, sym
patyczna, oddam w dobre ręce, dostarczę własnym transpor-1 
tem. Izbicko, tel. 077/461 -74-85 
MISKI PORCELANOWE dla zwierząt -1.5 zł/szt. Kamienna 
Góra, tei. 075/744-32-80,0602/80-01-36 
MOPS szczenięta, -400 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
ODDAM KOCIĘTA w dobre ręce. Wrocław, tel. 071/341-70-73 
ODDAM KOTKI małe, w dobre ręce. Wrocław, tel. 
0603/67-22-34
ODDAM MIESZAŃCA roczną suczkę, dużą w dobre ręce. 
Szymanów, tel. 071/387-86-31 
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta (suczka i pies), po ro
dowodowych rodzicach, mocnej budowy, zaszczepione, od

robaczone, książeczka zdrowia, - 400 zł. Bielawa, tel' 
074/833-18-16
OWCZAREK KAUKASKI pies 2-letni, ułożoy, łagodny, 
umaszczenie wilczaste, • 350 zł. Bielawa, tel. 074/833-18-16 
OWCZAREK KAUKASKI 8-tygodniowe. pieski, • 300 zł. Ja
wor, tel. 076/871-87-54
OWCZAREK KAUKASKI suczka 8-miesięczna, czujna, b. do
bra do pilnowania, książeczka zdrowia, wszystkie szczepie
nia, - 450 zł. Leszno, tel. 065/575-15-28 wieczorem 
OWCZAREK NIEMIECKf 2-letni, rasowy, rudy podpalany, 
krótkowłosy, - 700 zł. Bolesławiec, tel. 0601/16-93-71 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, szczenięta po rodowo
dowych rodzicach, z własnej hodowli, czarne, podpalane, od
brobaczone, zaszczepione, możliwość wystawienia rachun
ku • od 400 do 600 zł. Brzezinki, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/381-20-50
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, czarne podpalane, po 
rodowodowych rodzicach, pies z własnej hodowli, tylko psy,
7-tygodniowe - 450 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 075/755-45-16 
OWCZAREK NIEMIECKI 7-tygodniowe szczenięta, rodowo
dowe, czarne podpalane, możliwość obejrzenia - 450 zł/szt. 
Jelenia Góra. tel. 0609/44-32-32 
OWCZAREK NIEMIECKI pies 8-miesięczny, czarny, podpa
lany, średnio długi włos, gnibej kości, książeczka zdrowia, - 
600 zł. Krotoszyce, tel. 076/887-82-91 
OWCZAREK NIEMIECKI rodowodowy, po czempionie, pies
9-miesięczny - 1.600 zł, suka, 14-miesięczna, wyszkolona -
1.200 zł. Leszno, tei. 065/520-29-97 
OWCZAREK NIEMIECKI 3-miesięczne suczki, rodowodowe, 
po rodzicach z Niemiec, czarne podpalane - 2.000 zł/szt. Ola- 
wa, tel. 071/313-54-67,0602/17-66-56 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose, szczeniak, rodowód, 
zadbane, -1.300 zł. Piechowice, tei. 075/761-70-61 
OWCZAREK NIEMIECKI 2-miesięczne i 10-miesięczne, za
szczepione, z książeczkami, cena 250-350 zł. Piotrowice 49, 
tel. 076/870-88-63,0601/55-71-82 
OWCZAREK NIEMIECKI czarne, podpalane, 14-tygodniowe, 
kontowane, grubej budowy, - 280 zł. Sady Górne, tel. 
075/741-20-93
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose i gładkowłose, szcze
nięta, rodzice do wglądu, • 450 zł. Ścinawa, tel. 076/843-95-96, 
0609/41-47-73
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta -130 zł/szt. Świdnica, 
tel. 074/852-18-95
OWCZAREK NIEMIECKI czarny podpalany, 7-tygodniowe. 
mocnej budowy, odrobaczone, cena 150-250 zł. Wąsosz, tel. 
065/543-76-16,0603/77-49-93 
OWCZAREK NIEMIECKI piesek i suczka, z rodowodem FCI,
4-miesięczne, o doskonałej psychice i eksterierze, mocnej ko
ści, długowłose, z własnej hodowli, cena 1200 • 1400 zł. Wro
cław. tel. 0503/37-02-17
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose, czarne podpalane, psy
i suczki, mocna budowa, odrobaczone, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-37-64
OWCZAREK NIEMIECKI z rodowodem, -1.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/316-17-77
OWCZAREK NIEMIECKI bez rodowodu, • 450 zł. Wrocław, 
tel. 071/316-17-77
OWCZAREK NIEMIECKI gładkowłosy, suka, 6 m-cy, czarna 
podpalana, szczepiona, ładna, • 550 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-37-64
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, suka, 11 m-cy, czarna 
podpalana, szczepiona, mocna budowa, • 650 zł. Wrocław, 
tel. 0608/16-37-64
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose, z rodowodem, pó do
skonałych rodzicach, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/315-70-18, 
0608/29-93-61
OWCZAREK NIEMIECKI z rodowodem FCI,szczenięta 5 mie
sięcy, w tym jedna suczka długowłosa, mocna kość i bud<y'"\. 
komplet szczepień, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/320-53-4r /  
godz. 7-14,0604/64-02-92
OWCZAREK NIEMIECKI suczka 8-tygodniowa, brązowa, od
robaczona, • 200 zł. Żerniki Wrocławskie, tel. 071/311-34-56 
OWCZAREK PODHALAŃSKI szczenięta 11-tygodniowe, • 
250 zł lub zamienię na siano, słomę, pszenicę lub inne. Nisz- 
kowice, gm. Lubawka, tel.*075/742-66-40 r 
OWCZAREK SZETLANDZKI miniatura owczarka Colli, wspa
niałe rodowodowe szczenięta po wielokrotnym czempionie z 
renomowanej hodowli domowej, książeczka zdrowia, wypraw
ka, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/353-80-11 
OWCZAREK SZKOCKI owczarek szetlandzki, szczeniaki, ro
dowodowe, po wybitnych czempionach, odbiór czerwiec 2001 
r., książeczka zdrowia, wyprawka, możliwość hotelu i rat, mile 
widziani przyszli wystawcy, cena 1.000-1.200 zł. Wrocław, tei. 
071/788-49-31.0600/27-26-46 
PAPUGA „NIMFA” para, z czubami, z klatką i wyposażeniem,
-150 zł. Trzebnica, tel. 071/387-25-42 
PAPUGA FALISTA parka, z klatką, - 40 zł. Polkowice, tel. 
076/749-27-94,0609/27-45-46 
PAPUGA ŻAKO 4-letnia, mówiąca, • 3.500 zł. Leszno, tel. 
065/526-81-29,0607/66-37-04 
PINCZER MINIATUROWY szczenięta, rodowodowe, po mul- 
ticzempionie, - 700 zł. Radochów, tel. 074/814-69-72 
PITT BULL szczenięta pręgowane, z białymi dodatkami, psy 
i suki, mocnej budowy ciała, po rodzicach: matka pit buli, oj
ciec pit buli red nois. zaszczepione i odrobaczone, z lę "V  
żeczką zdrowia, - 350 zł. Świebodzice, tel. 074/854-47- 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem • A00522 www.autogielda.com.pl)
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PRZYJMĘ OWCZARKA NIEMIECKIEGO sukę! na stale. Gry-

PUDELKI MINlATJjRKl czarne i srebne, 9-tygodniowe, od- 
brobaczone, - 300 zł. Jawor, tel. 076/871 -87-45 
RATLEREK miniaturowy, szczenięta, szczepione odrobaczo
ne; książeczka zdrowia, rodzice do wglądu, cena do 700 zł 
oraz 4 ratlerki feproduktorki cźekają nasuczki. Wałbrzych, 
tel. 074/845-08-05
ROTTWEILER 8-tygodniowe szczenięta, podpalane, odroba
czone - 270 zł/szL Oleśnica, tel. 071/315-57-58 
ROTTWEILER 4-letni, zadbany, • 200 zł. Pieszyce, tel. 

. 074/836-51-78 
ROTTWEILER suka, 3-iletnia • 150 zL Żarów, tel. 
0600/65-08-60
RYBY AKWARIOWE zamienię molinezje czarne na mieczy
ki, 3 sztuki. Wrocław, tel. 071/342-04-64 
RYBY AKWARIOWE MOLINEZJE. - 0.70 zł/szt Wrocław, tel. 
071/342-04-64
SETER IRLANDZKI szczenięta, - 400 zł. Bolków, tel. 
075/741-37-75 x ?
SETER IRLANDZKI szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78
SHAR PEI szczenięta rodowodowe, -1.300 zł. Dzierżoniów,
tel. 074/832-51-90,074/831-77-79
SHAR PEI szczenięta 3-miesięczne, zaszczepione, odbro-
baczone, - 1.300 zł. Lasocice, gm. Święciechowa, tel.
065/533-83-63
SHAR PEI szczenięta po rodowodowych rodzicach, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-20-50
SHIH-TZU szczenięta, zaszczepione, odrobaczone - 550 
zł/szt. oraz yorkshire terrier, szczenięta -1.000 zł/szt. Łagiew
niki, tel. 071/393-94-77,0604/43-63-88 
SHIH-TZU biało-złoty reproduktor, po synu zwycięzcy świa
ta, wielokrotny zwycięzca klubu, daje duże, piękne mioty. Wro
cław. tel. 071/328-91-70,0603/31-21-86 
SHIH-TZU, szczenięta, • 450 zł. Wrocław, tel. 321-28-10, 
0601/16-86-00
SHIH-TZU szczenięta po czempionach, biało-złote, tricolor, - 
800 zł. Zielona Góra. tel. 068/324-58-97 
SYBERIAN HUSKY psy i suczki, • 800 zł. Wrocław, tel. 
071/316-17-77
SYBERIAN HUSKY po czempionach, niebieskookie, • 500 
zł. Zbąszyń, tel. 0600/15-83-19 .
SZNAUCER MINIATUROWY pieprz i sól. szczenięta,
2,5-mies., rodowodowe, • 1.000 zł. Gruszów, tel. 
074/858-53-62
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta 8-tygodniowe po ro
dowodowej matce, umaszczenie .pieprz i sól*, • 400 zł. Na
mysłów, woj. opolskie, tel. 0503/53-36-31 
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta. - 400 zł. Wrocław, 
tel. 0605/38-04-78
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta czamo*srebme, do 
odbioru, odrobaczone, książeczka zdrowia, pochodzenie b. 
dobre, w cenie 1.000 -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/353-18-19, 
0608/02-12-41 po godz. 18
SZNAUCER OLBRZYMI suczka 3.5-miesięczna, po inter- 
czempionie, -1.200 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-52-75 
SZNAUCER OLBRZYMI szczenięta, wyjątkowe umaszcze
nie pieprz i sól, po czempionach; ojciec Ch.Pol. CACIB, mat
ka Ch. Pol. wielokrotna złota medalistka . wspaniały obrońca 
i przyjaciel rodziny, b.dobra psychika, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/28-82-79
SZNAUCER ŚREDNI maść .pieprz i sól’ , bez rodowodu, • 
600 zł. Dzierżoniów, tel. 0605/34-85-97 
SZNAUCER ŚREDNI pieprz i sól, gruba kość, odrobaczone, 
książeczki zdrowia, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/329-24-43 
TERRARIUM DLA WĘŻA LUB GEKONA zrobione z oświe
tleniem, - 200 zł. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
TERRIER ROSYJSKI po czempionach Polski -1.500-1.800 
zł. Wrocław, tel. 071/347-71-40 
TERRIER SZKOCKI po czempionie, pies 7-tygodniowy, •
1.400 zł. Wrocław, tel. 071/347-71-40 
TERRIER WALIJSKI 12-tygodniowy, po psach polujących, 
książeczka zdrowia, - 250 zł. Twardogóra, tel. 071/315-94-50 
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER szczenięta, po aktual
nie najlepszym importowanym psie w Polsce oraz polecamy 
najlepsze reproduktory, • 2.300 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-72-41
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER szczenięta rodowodo
we -1.200-1.300 zł. Wrocław, tel. 071/347-71-40 
O  YORKSHIRE TERIERY szczeniaki rodowodowe, 

komplet szczepień, cena 1.200*1.500 zł., tel. 
071/372-55-54 81012141

O  YORKSHIRE TERRIER - szczenieta po rodowodo
wych rodzicach, z książeczką zdrowia - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/326-04-97 80011151

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 pies, waga 1,6 kg, z rodowodem, im
port, oczekuje na suczki, wielkość obojętna, bardzo atrakcyj
ne warunki. Bielawa, tel. 074/834-05-42 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, rodzice do wglądu, -1.000 
zł. Komprachcice, tel. 077/464-63-65 po godz.18 
YORKSHIRE TERRIER 2-miesięczne szczenięta, zaszcze
pione - od 800 zł. Nysa. tel. 077/435-88-90 
YORKSHIRE TERRIER 3-miesięczna suczka, stalowo-beżo- 
wa, miniaturka - 800 zł. Nysa, tel. 077/433-60-45 
YORKSHIRE TERRIER - szczenięta, z  książeczką zdrowia, -
1.000 zł. Opole. tel. 077/466-10-32
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, - 850 zł. Świdnica, tel. 
074/853-55-51 po godz. 19, 0605/06-25-77 
YORKSHIRE TERRIER dwa reproduktory, młodzieżowy 
czempion Polski, czempion Polski, zwycięzca rasy i wysta
wy, obustronne pochodzenie po czempionach oraz drugi pies 
po młodzieżowym zwycięzcy świata 1996, Europy 1999, 
czempion 9 krajów, oczekują na suczki do krycia. Wrocław, 
tel. 071/328-91-70,0603/31-21-86 
YORKSHIRE TERRIER piękny piesek po młodzieżowym 
czempionie Polski, czempionie Polski, zwycięzca rasy i wy
staw, obustronne pochodzenie po czempionach, zaszczepio
ny, odbrobaczony, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/328-91-70, 
0603/31-21-86
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, z  książeczką zdrowia, -
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/341 -28-41
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, suczka 4.5-miesięczna, 
pies 2.5-miesięczny, po rodowodowym ojcu, odrobaczone, za
szczepione, książeczka zdrowia, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/347-60-14

ZDROWIE 
I URODA

APARAT DO AKUPUNKTURY ZEPTER nie używany, za
pakowany, • 280 zł. Wrocław, tel. 0603/99-80-27 
APARAT DO HYDROMASAŻU oraz kąpieli perełkowej, 
sterowany pilotem, z ozonem, - 800 zł. Legnica, tel. 
076/862-15-47
APARAT DO HYDROMASAŻU z oprzyrządowaniem, • 550
zł. Legnica, tel. 076/862-15-47
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA MARSHALL MB70

KORONA STOMATOLOGIA I
PEŁNY ZAKRES, WYBIELANIE ZĘBÓW |  H a lle r a  155/6
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pomiar pulsu, wyświetlacz, samopąpujący, -190 zl. Wro
cław, tel. 0603/23-10-07 .
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA HUGER pełny auto
mat, elektroniczny, fabrycznie nowy, sprowadzony z Nie
miec, zasilany 2 bateriami typu .paluszek"! montaż na le
wym nadgarstku, możliwość wysyłki pocztą • 200 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/641 -15-75 
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA KRWI, 197 r. stan 
idealny, cyfrowy wyświetlacz, automatyczny, • 380 zł. Wro
cław, tel. 0603/99-80-27
APARAT DO PEDICURE - MANICURE TOPWEL fabrycz
nie nowy, bogate wyposażenie, ładowarka, praca z zasila
czem lub bezprzewodowo, euti, sprowadzony z Niemiec, 
możliwość wysyłki pocztą, -100 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-15-75
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 gwaran-

Metanabol 5 mg - 20 zł/op., Clenbuterol - 70 zł/op., Wita- 
minum B12 - 30 zł/op., Genotropin 36 j.rti. -1.000 zł. Wro
cław, tel. 0503/62-57-27
LEKARSTWO MELATONINA 1 mg, 120 tabletek w opako
waniu, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/357-65-30 
LEKARSTWO PRZECIWNIKOTYNOWE w plasterkach, 
cała seria • 100 zł. Radwanice, tel. 071/311-73-25 
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, Agiovirini Proviron. Polkowice, tel. 
0503/69-07-96
O  L  VIAGRA • LEKARSTWO DLA MĘŻCZYZN ory

ginalna tabletka z USA, cena 100 mg - 55 zł, 50 
mg • 42 zł, wysyłka na cały'kraj, dyskrecja za
pewniona. Katow ice, te l. 0501/34-19-17 
03002631

O  L VIAGRA - TABLETKA DLA MĘŻCZYZN z USA,

CENTRUM MEDYCZNE
N IEM IECK A  A P A R A TU R A  “ BICOM ” + UZN AN I L E K A R Z E
GWARANTOWANA LIKWIDACJA PALENIA (już po 1 wizycie u lekarza), g
wszystkich nałogów, anoreksji, bulimii; WSZYWKI (całodobowo) ^  £
ALERGIE, A S T M A -BEZBOLESNE TESTY £
ODCZULANIE (bez nakłuć, natychmiestowo, 300 alergii);
BEZOPERACYJNIE, SKUTECZNIE:
TARCZYCA. WRZODY. MIĘŚNIAKI. CUKRZYCA. NADCIŚNIENIE,
REUMATYZM, ZATOKI, BÓLE, NERWICE. PORAŻENIA. EPILEPSJA,
BIELACTWO, ŁUSZCZYCA,MOCZENIE NOCNE, Inhe trudne choroby;
IMPOTENCJA (VI AG RA), bezpłodność, prostata, depresje,stres 
GINEKOLOGIA (specjaliści) - antykoncepcja, onkologia, cytologia,leczenie nadżerek - bez wypalanek 
BEZKRWAWE - usuwanie LASEREM: brodawek, znamion, tatuaży,naczynek, odcisków, trądzika 
IRYDOLOGIA - analiza chorób z  tęczówki oka + ziołoleki
ODCHUDZANIE (cellulltis) - komputerowo, spalacze tłuszczu, ‘ L-KARNITYNA*, “CHITININ'
SKLEP - ziołoleki, pierwiastki prof. Podbieisklego, bańki bezogniowe,kubki magnetyczne, 
yiLCACORA  (licencjonowany przedstawiciel Londynu). * o ł a r i u m  t u r b o  -  n a j t a n i e j  m

WROCŁAW, UL. CHROBREGO 35, TEL. 071 3 2 9  33  70

O

cji, idealny dla osób odchudzających się, wy
stawimy fakturę VAT • 570 zł brutto. Wrocław, 
tel. 0603/65-05-26 02023521

APARAT RTG DO MAMMOGRAFU nowy • 18.000 zł. Świd
nica, tel. 0601/58-78-07
BALSAMY MODELUJĄCE SYLWETKĘ dla osób prywat
nych i masażystów. Wrocław, tel. 0603/53-12-25 
BUTLA Z TLENEM MEDYCZNYM reduktor, nawilżacz, od- 
sysacz, dla astmatyka, nowe, - 400 zł. Wrocław, tei. 
071/784-45-10
CHODZIK INWALIDZKI składany, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/342-27-04 wieczorem
DEPILATOR PHILIPS nowy, na gwarancji, + maszynka, - 
300 zł. Świdnica, tei. 0601/58-78-07 
DRABINKA SZNUROWA 6-szczeblowa, zawieszana do 
sufitu, dł. ok. 2 m, dla dzieci, stan b. dobry, - 37 zł. Wro
cław, tel. 071/342-04-64
FOTEL STOMATOLOGICZNY • nowe i używane, od 800 
zł. Wrocław, tel. 071/325-81-40.0602/23-30-08 
O  HYDROMASAŻE WHIRLPOOL używane, do ką

pieli perełkowej - 380, 420, 480 i 520 zł, hydro
masaże Luxanamed, do kąpieli ozonowej - 650, 
720, 760 i 800 zł, solarium Privileg - 620 zł. Le
gnica, tel. 076/866-34-07 84016411

KARBOWNICA DO WŁOSÓW. - 100 zł. Długołęka, tel. 
071/315-25-61
KOSMETYKI z wyciągami homeopatycznymi. Wrocław, tel. 
0603/53-12-25

SŁONECZNE 
STUDIO

• solaria nowe i używane firm: 
ERGGLINE, GOLF, UVE, KBU

• lampy: NEW TECHNOLOGY
• kosmetyki
• bezpłatne doradztwo .
• klimatyzacja
• serwis, komis* raty* leasing . OPOH917

JE ul. Czysta 2-4, W rocław  
te l. 071 1343 98 90, O 501 153 740

KUPIĘ FOTEL KOSMETYCZNY najchętniej .Pisarski’ .
Wrocław, tel. 071/361-42-32. 0601/72-84-85
KUPIĘ LAMPĘ KOSMETYCZNĄ z lupą. Wrocław, tel.
071/361-42-32,0601/72-84-85
KUPIĘ ROWER REHABILITACYJNY MAGNETIC
MD-1503 Body lub Kettler, duży. Oleśnica, tel.
0503/73-72-35'
KUPIĘ SOLARIUM profesjonalne. Wrocław, tel. 
071/352-50-19 po godz. 19,0601/70-24-98 
KUPIĘ WYPOSAŻENIE ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO tyl- 
ko nowe modele wyposażenia, używane, profesjonalne. 
Wrocław, tel. 071/352-50-19 po godz. 19, 0601/70-24-98 
LAMPA BEZCIENIOWA, - 150 zł. Bolesławiec, tel. 
0606/55-97-07
LAMPA LECZNICZA BIONIC ZEPTER. • 390 zł. Wałbrzych.
tel. 074/842-31-53, 0603/18-95-49
LAMPA LECZNICZA ZEPTER BIOPTRON nowa, -1.350
zł. Wrocław, teł: 0603/33-89-77
LEKARSTWA ANABOLICZNE Omnadren 250 - 55 zł/op.,

NOWOCZESNA STOMATOLOGIA
EMA - DENT 
NOWOŚCI

Korony porcelanowe o ścieralności 
żywych zębów

RTGProtezy szkieletowe bez metalu 
Żel do próchnicy (bezboleśnie)
Wybielanie zębów 
Ortodoncja • aparaty stale, ruchome, elastyczne

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 
SOBOTA I NIEDZIELA

ul. Pow stańców  Śl. 159 tel. 785 40 44 
ul. Pretficza 8 tel. 365 48 48
ul. Rydygiera 35 tel. 329 60 96
ul. Dokerska 28 tel. 353 56 79

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., 50 mg
- 40 zł/szt. Wrocław, tel. 071/361-99-35 
LEKARSTWO YIAGRA 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) 
ŁÓŻKO DO MASAŻU profesjonalne, walizkowe, 80 x 60 x 
10 cm. 10 kg, aluminium, skóra, nowe, rozkładane, • 850 
zł. Chojnów, tel. 076/818-18-92,0606/11-87-60 
ŁÓŻKO DO MASAŻU do profesjon. zabiegów, stan b. do
bry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/340-65-42 do godz. 16, 
0601/71-57-78
ŁÓŻKO METALOWE regulowane, przystosowane do re
habilitacji, stan b. dobry, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/351-24-98 po godz. 16
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE na kółkach, pneumatyczna 
regulacja + materac, stan b. dobry,1- 400 zł. Szalejów Gór
ny. tel. 074/865-56-05
O  NOWO OTWARTY GABINET DIAGNOSTYKI bio- 

logiczno-energetycznej i terapii biorezonanso- 
wej proponuje zabiegi: terapii antynikotynowej, 
antyalergicznej, antystresowej, oczyszczanie 
organizmu z toksyn, oferujemy również sku
teczną pomoc w likwidacji nadwagi oraz zabu
rzeń układu pokarmowego. Centrum Medyczne 
„MEDEX”, Wrocław, ul. św. Mikołaja 51/52, tel. 
071/785-52-00,0600/45-98-60 01030101

PERFUMY różne marki, cena od 20 zł/szt. Wrocław, tel. 
0609/26-33-95
O  PERFUMY ROBESPIERRE odpowiedniki o rewe

lacyjnej jakości, gwarancja trwałości 8-16 go
dzin, m. in. Dior, Kenzo, Lancom?, Calvin Kle
in, producent poszukuje przedstawicieli w Pol
sce, zainteresowanym wysyłamy spis zapachów 
gratis, sprzedaż hurtowa, detaliczna, wysyłko
wa • 36 zł/szt.. Wrocław, tel. 071/372-67-15, 
071/359-07-17 (fax), 0603/65-05-26 02023531

PIASKARKA DENTYSTYCZNA do protetyki, firmy Bego, 
prod. niemieckiej, 3 komory, - 1.200 zł.-Wrocław, tel. 
071/351-35-18, 071/311-33-48 
PUDRY PRASOWANE CHICOGO (10 szt.) - 30 zł. Wro
cław, tel. 071/321-52-77
REDUKTOR DO TLENU MEDYCZNEGO + butla z tlenem,
- 450 zl. Świebodzice, lei. 074/854-64-79
SAUNA FIŃSKA kabina o wym. 150 x 100 cm - 2.500 zł, 
240 x 150 cm - 4.300 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-18 
O  SOLARIA profesjonalne, najlepszych firm. Przy

kładowe ceny: 50 od 17.000 zł, 43/4 od 11.000 
zł, 600 Ergoline • od 50.000 zł, UWE CPS - od
15.000 zł, UWE Black Power V W 12 - od 25.000 
zł, Black Power od 15.000 żł i inne. Ceny hurto
we i detaliczne, transport montaż, zegar steru
jący gratis, na terenie całego kraju,, raty, le
asing, serw is, S łupsk, te l. 059/842-14-76, 
0603/55-77-35 81012121

O  SOLARIA ERGOLINE kompleksowa obsługa 
techniczna (montaż, serwis) i finansowa (raty, 
leasing), więcej informacji w wysłanym na ży
czenie 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 internecie (www.ergo- 
line.pl). rfAURORUM”, Słupsk, tel. 059/848-10-00, 
0601/66-01-49 01026071

O  SOLARIA PROFESJONALNE renomowanych 
firm, Ergoline, wszystkie modele od 35/300/600, 
Avangarde, UWE, Miami Sun, Sunal i inne, do 
każdego zakupu solarium • transport na tere
nie całego kraju, montaż oraz el. zegar sterują
cy gratis, zapewniamy serwis, akcesoria, ko
smetyki, lampy części zamienne, sprzedaż wy
syłkowa, detaliczna. Słupsk, tel. 059/842-14-76, 
0603/55-77-35 81012111

O  SOLARIA PROFESJONALNE najlepszych firm - 
Ergoline, UWE i Innych. Ceny konkurencyjne, 
transport gratis, obsługa „od A  do Z” , gwaran
cja, serwis pogwarancyjny. Również sauny do
mowe oraz sprzęt do klubów fitness i siłowni. 
Wrocław, tel. 071/363-31-96 01030671

O  SOLARIA PROFESJONALNE Ergoline typ 58/5,

Turbo Power, z klimatyzacją, Jampy nowe, 160 
W oraz ekran, na twarz, profesjonalny, 3 x 2000 
W, do gabinetów fryićjersko-kosmetycznych, •
25.000 zł. Wrocław, te l. 071/363-31-96 
02025351

O  SOLARIA UWE kompleksowa obsługa technicz
na (montaż, serwis) i finansowa (raty, leasing), 
więcej informacji w wysłanym na życzenie bez
płatnym katalogu lub w internecie (www.ergo- 
line.pl). „AURORUM", Słupsk, tel. 059/848-10-00, 
0601/66-01-49 01026061

SOLARIUM nowe i używane • od 5.000 do 40.000 zł. Ham
burg, tel. 0049/171-75-87-61,0049/41-06-62-29-97 
SOLARIUM stojące, 7 lamp, 180 x 70 cm, • 500 zł. Legni
ca, tel. 076/850-21-55
SOLARIUM gabinet o pow. 35 m2, 2 łóżka, niski czynsz, 
we Wrocławiu, atrakcyjna lokalizacja, działa od 6 lat, stali 
klienci, - 70.500 zł. Sobótka, tel. 0605/32-21-98 
SOLARIUM 32+1, elektrycznie opuszczane, czasomierz, 
stan b. dobry, używane nie zarobkowo (w domu), praca 
lamp 18 godzin, lampy 100, - 3.000 zł. Syców, tel. 
062/582-01-75
SOLARIUM ALISUN, 1996 r. stan dobry, - 2.000 zł. Długo
łęka, tel. 0501/00-74-40
O  SOLARIUM ERGOLINE 43/4 turbo, od 9.000 zł * 

nowe części, dwie sztuki, Ergoline 52/4 turbo, 
klimatyzacja, atrakcyjna cena. Wrocław, tel. 
0608/70-69-22 02025221

SOLARIUM ERGOLINE 58-lampowe, 5 lamp na twarz, tur
bo power, klimatyzacja, automatycznie podnoszone, lam
py 160 W, stan b. dobry, - 19.000 zł. Namysłów, tel. 
0604/83-69-08
SOLARIUM ERGOLINE 60 x 160, 4 x 1000, - 22.000 zł. 
Wrocław, tel. 0602/10-53-42
SOLARIUM ERGOLINE TURBO 58/5, z klimatyzacją, tu
nelowe, b. duże, lampy 160 W i 5x1000 W, stan b. dobry, •
19.900 zł. Wrocław, tel. 071/363-31-96 
SOLARIUM ERGOLINE 44/5 tunelowe, lampy 100 W, stan 
b. dobry, • 22.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-31-96 
SOLARIUM ERGOLINE 500 UTP jeden z najnowszych mo
deli, stan b. dobry, na gwarancji • 21.900 DEM. Wrocław, 
tel. 071/363-31-96
SOLARIUM ERGOLINE używane, 26 lamp, 3 wzmocnie
nia na twarz, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/340-65-42 do 
godz. 16,0601/71-57-78
SOLARIUM ERGOLINE 40, Turbo Power, nowe lampy, stan 
b. dobry, -16.500 zł. Wrocław, tel. 071/322-22-18 
SOLARIUM ERGOLINE, 1996 r. 44-lampowe, Ultra Turbo, 
transport, montaż, sterowniki, - 16.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 0609/02-74-00
SOLARIUM GOLF EXCLUSIVE, 26 + 2, profesjonalne ♦ 
lampy o wsp. 2.2, pełna dokumentacja, certyfikat bezp., 
stan idealny, pilne, - 2.900 zł. Wołów, tel. 071/38^53-40, 
0501/46-82-82
SOLARIUM MIAMI-SUN, 1996 r. 35/4, stan dobry, • 3.000 zł. 
Długołęka, tel. 0501/00-74-40
SOLARIUM SOLARSUN 20/8. wzmocnienie na twarz, uży
wane w domu, stan b. dobry, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/349-23-05,0502/55-96-64 
SOLARIUM SOLTRON 26 lamp +1 wzmacniacz na twarz, 2 
nawiewy, el. opuszczane, wyłącznik czasowy, • 2.700 zł. Bo
lesławiec, tei. 0604/91-92-27
SOLARIUM SUNVISION C 12 F, - 5.670 zł. Wrocław, tel. 
0608/30-37-66
SOLARIUM TURBO 34/3, z wyposażeniem, żetóniarka, licz
nik pracy lamp • 4.000 zł. Bolesławiec, tel. 0606/55-97-07
O  SPROWADZAM UŻYWANE URZĄDZENIA I NARZĘ

DZIA MEDYCZNE z Niemiec, kompletne wyposa
żenia gabinetów stomatologicznych i ginekolo
gicznych itp., stan urządzeń idealny! Nowe prze
glądy., tel. 0604/26-81-98 01024961

ŚRODEK ODCHUDZAJĄCY. • 250 zł. Długołęka, te l/ 
071/315-25-61
UNIT STOMATOLOGICZNY kompletny, do pracy, prod. wło
skiej, stan idealny oraz solarium stojące, 7 lamp, 180 x 70 
cm, • 500 zł. Legnica, tel. 076/850-21-55 
UNIT STOMATOLOGICZNY 691 kpi. gabinet stomatologicz
ny, fotel Żywiec, mało używany, z 1992 r, - 10.000 zł. Wro
cław, tel. 071/339-80-30
O  UWAGA PALACZE! Przy użyciu najnowocześniej

szej komputerowej, niemieckiej aparatury me
dycznej „Onbamed-Master" (jedynej jak do tej 
pory we Wrocławiu) gwarantujemy likwidację na
łogu palenia, wystarczy jedna terapia. Ceny pro
mocyjne do 30.06.2001 r. Zaufaj i zgłoś się do 
Centrum Medycznego MEDEX. Wrocław, ul. św. 
Mikołaja 51/52, tel. 071/785-52-00, 0600/45-98-60 
01030091

WINDA HYDRAULICZNA dla osoby niepełnosprawnej, plat- 
formowa, wys. podnoszenia 3.80-4.00 m, udźwig 3.500 kg, 
sterowanie z platformy wraz z przywołaniem na poziom 0 lub ' 
1, montaż, - 8.540 zł. Wrocław, tel. 071/786-86-77, 
071/780-95-46 praca. 0608/19-58-90 
WÓZEK INWALIDZKI. nowy. nie używany, pompowane koła, 
podnóżki podnoszone do pozycji leżącej, • 450 zł. Karpacz, 
tel. 0609/26-96-36
WÓZEK INWALIDZKI prod. niemieckiej, tradycyjny, z wymien
ną deską sedesową stan b. dobry, • 200 zł. Szalejów Górny, 
tel. 074/865-56-05
WÓZEK INWALIDZKI prod. niemieckiej, niklowany, - 700 zł. 
Wrocław, tel. 071/786-86-77, 071/780-95-46 praca, 
0608/19-58-90
WÓZEK INWALIDZKI dla osoby dorosłej, nowy, • 700 zł. Wro- 
oław, tel. 071/341-42-44
WÓZEK INWALIDZKI dla dziecka, składany, - 600 zł. Wro
cław, tel. 071/341-42-44
WÓZEK INWALIDZKI aktywny, szybkozłączki, -1.700 zl. Wro
cław, tel. 071/341-42-44
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO ♦ meble, •
5.400 zł. Międzybórz, tel. 0606/38-96-67 
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO : fotele ko- - 
smetyczne Wapozon + lampa, lupa ze statywem Darsonval, 
podgrzewacz do wosku roll-on, pistolet do przekłuwania uszu, 
stolik, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-54-03 
WYPOSAŻENIE SALONU FRYZJERSKIEGO, -4.000 zł. Wil
czyce, gm. Długołęka, tel. 071/399-06-17 
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO, • 3.000 zł. 
Międzybórz, tel. 0606/38-96-67 
ZAMIENIĘ WÓZEK INWAUDZKI prod. niemieckiej, drugi 
prod. polskiej, na kosiarkę spalinową do trawy. Bolesławiec, 
tel. 075/736-55-13

INSTRUMENTY 
MUZYCZNE

O  „AARON PIANO-SERWICE" FORTEPIANY, PIA
NINA • J. Musiał: remonty, strojenie. Kupno, 
sprzedaż, pośrednictwo. Transport. Wrocław, 
tel. 071/363-77-45, 0607/30-87-94 02023101

AKORDEON włoski, 120 basów, 4 chóry, perłowoczerwo- 
ny, b. atrakcyjny wygląd • 1.870 zł, Weltmeister, 120 ba
sów, czerwony, na głosach Hohnera, stan idealny - 980 zł. 
Brzeg, tel. 077/411-19-40 wieczorem

AKORDEON 2 szt., mało używane, • 400 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/849-22-97
AKORDĆON 80 basów, z futerkiem, stan b'. dobry, • 450 
zł. Wrocław, tel. 071/345-30-72 
AKORDEON DELICIA 86 basów, stan idealny, pokrowiec, 
mało używany, • 400 zł. Lubin, tel. 076/846-08-27 po 
godz. 18
AKORDEON HOHNER. guzikowy, 96 basów* 5-rzędowy -
1.000 zł; akordeon Weltmeister Caprice, 9.6 basów • 1.000 
zł oraz trąbka, prod. niemieckiej, - 500 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/592-05-66
AKORDEON HOHNER CONCERTOIV120 basów, 8 regi
strów, stan b. dobry, • 1.500 zł. Żary, tel. 068/375-95-82 
AKORDEON SPRANGER AMORETTA, 96 t>asów, 5 regi
strów przy klawiaturze, 3 registry przy basach, 3 chorały, •
2.000 zł. Wrocław, tel. 787-77-86 w godz. 17-24, 
0603/63-12-46
AKORDEON WELTMEISTER 120 basów, futerał, • 450 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/713-46-61 
AKORDEON WELTMEISTER kolor czarny, zadbany, mało 
używany, futerał, - 1.000 zł. Tuplice, tel. 068/375-71-92, 
po 17
EFEKT GITAROWY BOSS .kaczka1, • 250 zł. Wrocław, 
Kluczbork, tel. 0503/55-81-87 
EFEKT GITAROWY COMPRESOR KD-11 - 60 zł. Wrocław, 
tel. 0603/40-99-62
EFEKT GITAROWY DISTORTION PLUS, 1972 r. prod. 
USA, firmy MXR, - 350 zł. Wrocław, tel. 0502/93-25-31 
EFEKT GITAROWY KODA Metal Master, pięć potencjo
metrów, - 50 zł. Pozna/i, tel. 0608/14-16-05 
FLET POPRZECZNY YAMAHA 211S używany 1.5 roku. 
stan b. dobry, • 2.000 zł. Głogów, tel. 0603/60-98-98 
GITARA EPIPHONE kopia Gibsona, Les Paul Standard, 
futerał, stan b. dobry, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0501/24-83-00
GITARA AKUSTYCZNA ADMIRA rodzaj Sevilla, prod. hisz
pańskiej, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/337-24-24, 
0607/19-75-74
GITARA ELEKTRYCZNA STRATOCASTER wierna kopia, 
stan idealny, używana w studiu, - 600 zł. Poznań, tel. 
0608/14-16-05
GITARA ELEKTRYCZNA PRESTO LANG 2 oktawy, czer
wona z białym gryfem, • 400 zł. Świdnica, tel. 
074/853-10-02
GITARA ELEKTRYCZNA MAYONES, 2 single, hombacker, 
stan b. dobry, - 520 zł. Trzebnica," tel. 071/312-17-09, 
0602/50-80-10
GITARA ELEKTRYCZNA HOHNER, • 420 zł. Wrocław, tel. 
071/355-80-14
GITARA ELEKTRYCZNA HOHNER ROCK WOOD + pa
sek, pokrowiec, efekt over drive, 3 single, stan dobry, •
4.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-05-25
GITARA ELEKTRYCZNA MAYONES pasek, kabel, termo- 
lo, na gwarancji, stan b. dobry, - 590 zł. Wrocław, tel. 
071/348-54-29
GITARA ELEKTRYCZNA ASTRA dla początkującego gita
rzysty, wiśniowa, w dobrym stanie, pasek + pokrowiec gra
tis. • 80 zł. Wrocław, Kluczbork, tel. 0503/55-81-87 
GITARA ELEKTRYCZNA IBANEZ RG 470 czarna, tremo- 
lo i osprzęt czarne, - 1.850 zł. Wrocław, Kluczbork, tel. 
0503/55-81-87
HARMONIA prod. rosyjskiej, nowa, 100 basów, guzikowa,
• 1.000 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-55-78 po godz. 20 
HARMONIZER WOKALOWY 3-głosowy, - 1.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/74-66-28
INSTRUMENTY PERKUSYJNE: conga, bębny Meinl, po
krowce, statywy, walizka. - 4.300 zł. Grodków, tel. 
077/415-37-68
KEYBOARD CASIO CTK 500 mało używany, 5 oktaw, - 
400 zł. Stronie Śl., tel. 074/814-13-12 
KEYBOARD GEM CD 3+ stacja dysków, instrukcja w j. pol
skim, - 800 zł. Szczytna, tel. 074/868-41-56 
KEYBOARD KORG I30 HD z twardym dyskiem ♦ twardy 
futerał, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0601/74-66-28 . 
KEYBOARD SOLTON MS 50 stacja SMF, najlepszy z .sa
mograjów* • 3.700 zł, nagłośnienie Celestion 2 x 300 W -
2.200 zł. Wałbrzych, tel. 0601/57-27-03 
KEYBOARD TECHNICS KN 6000, nowy, - 9.000 zł. Gra
jewo. tel. 086/272-34-91
KEYBOARD YAMAHA PSR 620, • 1.600 zł. Borów. tel. 
0601/83-58-66. 071/393-31-60 
KEYBOARD YAMAHA PSR 740 nowy, na gwarancji, in
strukcja w jęz. polskim, • 4.400 zł. Lubin, tel. 
076/846-53-32, 0603/75-82-03 
KEYBOARD YAMAHA 410 5 oktaw, dynamiczna klawiatu
ra, 128 barw, 80 rytmów, nagrywanie, midi, dużo możliwo
ści, pokrowiec, mało używany, stan b. dobry, - 800 zł. Nie
dźwiedzice, tel. 074/845-39-17 
KEYBOARD YAMAHA CS-1X, - 1.180 zł. Wrocław, tel. 
0603/33-89-77
KEYBOARD YAMAHA PSR-530, - 1.750 zł. Wrocław. ie\> 
0603/33-89-77
KEYBOARD YAMAHA PSR 230, 5 oktaw, karta muzycz
na, statyw, pulpit, zasilacz, stan b. dobry, - 850 zł. Zaręba, 
tel. 075/722-18-73
KOLUMNY JBL TR 225,450 W, 8 ohm, 3-drożne, 2 szt., 
cena w sklepie 2990 zł/szt., cena, -1.900 zł. Wrocław, tel. 
0608/58-19-79
KONTRABAS prod. czeskiej, sklejka fabryczna, po korek
cie,. płyta wypukła, kolor ciemnowiśniowy, • 1.600 zł. Po
znań, tel. 0501/43-03-95
KOŃCÓWKA MOCY YAMAHA P3200, 2x375 W przy 8 
ohm, na gwarancji, w sklepie • 4100 zł, cena, - 2.800 zł. 
Wrocław, tel. 0608/58-19-79
KUPIĘ AKORDEON HOHNER guzikowy. 60 basów z kon
wertorem, gruf B, stan b. dobry. Świebodzice, tel. 
074/854-55-28 po godz. 20
KUPIĘ AKORDEON WELTMEISTER. Wrocław, tel. 
071/373-01-53
KUPIĘ AKORDEON WELTMEISTER. Wrocław, tel. 
0600/41-13-90
KUPIĘ EFEKT GITAROWY DIGITECH lub podobnej klasy 
oraz kolumny estradowe ok. 200 W, mogą myć ze staty
wami. Świebodzice, tel. 0608/17-88-15 
KUPIĘ ENSONIO ESQ-1, SQ-80, VFX SD. ASR-10. Wał
brzych, tel. 074/665-65-30 prosić Roberta 
KUPIĘ FORTEPIAN do renowacji. Wrocław, tel. 
071/373-01-53
KUPIĘ FORTEPIAN BECHSTEIN ew. pianino/zdecydo
wanie, może być uszkodzony. Wrocław, tel. 071/355-78-87 
wieczorem
KUPIĘ FORTEPIAN STEINWAY & SONS ew. pianino, zde
cydowanie. Wrocław, tel. 071/355-78-87 wieczorem 
KUPIĘ GITARĘ AKUSTYCZNĄ w dobrym stanie. -100 zł. 
Wrocław, tel. 0607/63-88-63
KUPIĘ KOLUMNY ESTRADOWE 200 W lub więcej. Wro
cław, tel. 071/355-21-61.0609/16-41-54 
KUPIĘ ORGANY starszego typu, z pedałem, najchętniej 
Verona Formation-1. Żary, tel. 068/375-95-82 
KUPIĘ SAKSOFON może być do remontu. Wrocław, tel. 
071/346-26-75, 071/346-26-84 
KUPIĘ SAKSOFON ALTOWY, TENOROWY. Wrocław, tel. 
0600/41-13-90
KUPIĘ TALERZ DO PERKUSJI Zildjan ZBT + Medium. Sa- 
bian B8 Pro, Sabian Pro, do 1.000 zł. Nysa, tel. 
077/439-19-87
KUPIĘ TRĄBKĘ. Wrocław, tel. 0600/41-13-90
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MIKROFON TECH prod. USA, dynamiczny, bezprzewodo
wy, profesjonalny, • 350 zł. WrocłaW, tel. 0502/93-25-31 
MIKROFONY BEYER studyjne, stereo, 2 sztuki, znakomi
ta dynamika i pasmo przenoszenia, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0502/93-25-31
MIKSER M X 8 Profesjonal, 8 kanałów, stereo, - 600 zł. 
Szczytna, tel. 074/868-41-56 
MŁODY ZESPÓŁ hip-hopowy poszukuje osoby do tworze
nia podkładów muzycznych bądź produkcji gotowych ka
wałków. Wrocław, tel. 071/336-27-40 lub, 336-25-72 
MULTIEFEKT GITAROWY DIGITECH RP1, - 800 zł. Wro
cław. tel. 349-40-15
ORGANISTA ORAZ GITARZYSTA basowy do zespołu mu
zycznego, pilnie potrzebni. Leqnica, tel. 076/866-85-63 do 
godz. 15,076/856-41-94 po godz. 15 
ORGANY CASIO MT-640 4 oktawy, dużo funkcji. • 220 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/764-82-26 
ORGANY CASIO CTK 711EX, z zasilaczem, stan b. do
bry, cena - 1.200 zł lub zamienię na Yamahę PSR 630 z 
dopłatą albo inne ze stacją dysków. Lubin, tel. 
0603/33-35-67
ORGANY KAWAI 5 oktaw, duże klawisze, rytmy, instru
menty, z zasilaczem, wyjście midi, - 270 zł. Lubin, tel. 
076/844-60-69
ORGANY YAMAHA PSR-215 stojak", nuty. stan b. dobry, 
idealne do nauki gry, - 600 zł. Starczów, gm. Kamieniec 
Ząbkowicki, tel. 074/816-08-45 
ORGANY YAMAHA PORTA SOUND PSS-790 prawie 
nowe, ładowarka, - 340 zł. Wrocław, tel. 071/329-25-99 
PERKUSJA POLMUZ mało używana, - 430 zł. Prusinowi- 
ce, gm. Pakosławice, tel. 077/435-60-45,0608/14-88-14 
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 
O  PIANINA I FORTEPIANY - strojenie, renowacja, 

pośrednictwo kupna i sprzedaży. Oleśnica, tel. 
071/398-63-22,0501/31-10-30 80011121

PIANINO przedwojenne, niemieckie, z metalową płytą, na
strojone, -1.400 zł. Brzeg, tel. 0607/31-64-15 
PIANINO prod. niemieckiej, z drewnianą płytą, - 2.500 zł. Wro
cław, tel, 071/346-41-12
PIANINO BIAŁORUŚ wysoki połysk, z metalową płytą, 3-pe- 
dałowe, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-23-34 
PIANINO C. NEUMAN, stan dobry, klawisze z kości słonio
wej, z metalową płytą, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-54-75 
PIANINO CALISIA N-105 retro, nowe, - 2.100 zł. Wschowa, 
tel. 065/540-45-94
PIANINO FORSTER, z metalową płytą, nastrojone, ponie
mieckie, stan b. dobry, • 3.000 zł. Szczytna, tel. 0601/47-81-85 
PIANINO LEGNICA metalowa płyta, 3 pedały, niskie, • 2.100 
zł. Budzów, gm. Stoszowice, tel. 074/818-18-98 
PIANINO LEGNICA z metalową płytą, mahoniowe, wysoki po
łysk, stan b. dobry, - 3.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-11-39 
PIANINO LEGNICA 15-letnie, stan b. dobry. - 2.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/76-70-54
PIANINO LEGNICA 1974 r., z metalową płytą, jasny mahoń,
-1.600 zł. Wrocław, tel. 071/349-51-70 
PIECYK GITAROWY U V E 10 przester, małe gabaryty, stan 
idealny, do ćwiczeń, -180 zł + efekt gitarowy Wah-Wah • 120 
zł, razem taniej. Trzebnica, teł. 071/312-17-0*9,0602/50-80-10 
PUZON WELTKLANG nowy • 1.800 zł; waltomia Amati FB -
1.000 zł oraz fortepian Wenzel, -1.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/592-05-66
SKRZYPCE wg wzoru Magginiego, futerał, stan b. dobry, -
3.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-81-00
SPRZĘT OŚWIETLENIOWY nagłaśniający i inne do dysko
teki. ., tel. 0603/77-29-91
SYNTEZATOR KORG M1 karta brzmień, z futerałem, instruk
cja w jęz. polskim, stan b. dobry, - 2.100 zł. Świdnica, tel. 
0600/87-89-97
SYNTEZATOR ROLAND XP-10 na gwarancji, -1.900 zł. Gło
gów, tel. 076/835-52-45
SYNTEZATOR ROLAND E-16 5 oktaw, • 1.000 zł. Opole. tel. 
0609/36-92-86
SYNTEZATOR SOCTON-KETRON MS 50 idealne brzmienie, 
stacja dysków, • 3.900 zł. Wałbrzych, tel. 0601/57-27-03 
SYNTEZATOR YAMAHA PSR 5700 stacja dysków, profesjo
nalne brzemienie - 2.700 zł. Opole, tel. 0609/36-92-86 
SYNTEZATOR YAMAHA QS-300 - 2.600 zł, Casio CTK 811 
EX -1.600 zł, kolumny basowe 2 x 300 W -1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-21-78
TALERZE PERKUSYJNE ZILDJIAN, PAISTE, UFIP, FABIAN 
nowe, wszystkie modele; sprzedam za 2/3 ceny sklepowej. 
Wrocław i okolice, tel. 0606/74-31-11 
UTWORY SMF -1 zł, teksty piosenek -1 zł, płyty cd-rom z 
różnymi smf i wav - 35 zł. Krępice, tel. 071/317-08-76 
UTWORY SMF 0-1 repertuar weselno-dancingowy, rytmy do 
keyboardów Ymaha, ROIand - 90 gr/szt. Wrocław, tel. 
071/346-25-78
UTWORY SMF/GM 800 hitów z lat 1997-2001, polskie i za
graniczne - 40 zł/CD, 10 tys. polskich i zagranicznych, 11 tys. 
tekstów • 30 zł/CD, nowości. Lubań, tel. 075/722-68-16, 
0608/10-32-14
UTWORY SMF/GM lata 60,70,80,90,2000,2001, polskie i 
zagraniczne,“teksty (pop, rock, disco, dance, disco polo), na 
dyskietkach 2 HD, DD, MD - od 1 zł/szt., co tydzień nowości. 
Wschowa, tel. 065/540-20-10.0603/08-77-29 
WZMACNIACZ BASOWY TRACĘ ELLIOT 150 W, RMS, ko
rektor, kompresor, nowy, profesjonalny model - 4.000 zł (cena 
sklepowa 5.500 zł). Wrocław i okolice, tel. 0606/74-31-11 
WZMACNIACZ GITAROWY NOVANEX automatix, walizko
wy, głośnik 50W, prod. holenderskiej, - 200 zł. Brzeg, tel. 
0603/21-82-78
WZMACNIACZ GrTAROWY FENDER Stage 112se, moc 160 
W, symulacja lampowa, 2 kanały, reverb, prod. USA, stan ide
alny, -1.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-14-50 
WZMACNIACZ GITAROWY PEAVEY 60W, z przesterem, 
pogłosem, stan b. dobry, - 800 zł. Wrocław, tei. 
071/348-54-29
O  WZMACNIACZ GITAROWY (COMBO) 40' W - 220 

zł, gitara klasyczna, prod. zachodniej, stan ideał* 
ny • 300 zł, futerał twardy na gitarę akustyczną, 
stan b. dobry • 100 zł, stopy do perkusji, 2 szt., 
cena 90 i 70 zł, „przejściówki" płytka i głęboka • 
80 i 60 zł, kocioł basowy • 90 zł, break - 70 zł. Lu* 
bin, tel. 076/846-76-35,0601/50-18-94 84016961

WZMACNIACZ GITAROWY LABOGA 50 W, • 450 zł. Gło
gów, tel. 076/835-52-45
ZESTAW KOLUMN GITAROWYCH PEAVEY EARTH, 1978 
r. prod. USA, 2 sztuki po 60 W, stan dobry, - 380 zł. Wrocław, 
tel. 0502/93-25-31
ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY UNISON dla małego zespołu, 
wokalisty lub instrumentalisty, wzmacniacz 2x100 W (RMS), 
6 kanałów, pętla zewn. efektu, cyfrowa kamera pogłosowa, 2 
kolumny Beyma, stan b. dobry, - 1.490 zł. Wrocław, tel. 
0607/45-57-55 W

ANTYKI
ADAPTER BAMBINO 34 szt. płyt, lata 80', - 80 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-63-20
O  ANTYCZNE MEBLE KUPIĘ oraz wszelkie inne sta

re przedmioty: obrazy, porcelanę, zegary itp. Wro
cław, tel. 071/315-20-46,0603/88-71-04 02023551

O  ANTYKI • RENOWACJA MEBLI, zegarów, Yam, ko
piowanie, zapraszamy na ul. Radomską 9 (Złotni- 
ki), posiadamy w sprzedaży odrestaurowane me
ble. 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. Świdnica, 
tel. 0604/30-17-71
BIBLIOTECZKA ciemna, szuflady, skrytka, miejsce na pościel, 
-100 zł. Wrocław, tel. 071/321-63-20 
BRYCZKA KONNA, • 2.800 zł lub zamienię na konia. Lesz
no, tel. 0603/80-73-71
DOROŻKA vis-a-vis, - 7.000 zł. Opatówek, tel. 062/761-81-40, 
0605/31-89-10
FILARY GRANITOWE podstawa górna i dolna • 1.000 zł/szt. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-76-12 do 15.074/810-53-62 
po 17
FORTEPIAN zabytkowy, wiedeńskiej firmy, 180 cm, stan do
bry, - 5.000 zł. Wieruszów, woj. kaliskie, tel. 0501/70-90-97 
GABLOTY DLA KOLEKCJONERÓW samochodów, figurek 
itp., oszklone, • 50 zł. Krosno Odrz., tel. 068/383-84-95 
HEŁM AMERYKAŃSKI M1, z pokrowcem, Woodland, nowy • 
100 zł, hełm policyjny, niemiecki, z okresu II wojny światowej, 
bez wkładu, stan idealny, resztki emblematów, - 50 zł. Wro
cław, tel. 0603/76-55-05
HEŁMY POLSKIE wzór 40/50, kompletne, stan idealny -13 
zł/szt. oraz hełmofony czołgowe, kompletne • 40 zł/szt. Wro
cław, tel. 0603/76-55-05
KAFLE PIECOWE i kominkowe, grawerowane i gładkie, róż
ne kolory, ceny od 5-10 zł/szt. Wrocław, tel. 071/341-73-33
0  KAFLE Z ORNAMENTEM poniemieckie, stan b. 

dobry, bardzo ładne, okazja, pilne, - 800 zł. Wro
cław, tel. 071/789-62-75 po godz. 18

KOMODA z blatem marmurowym, dębowa - 4.500 zł, biblio
teczka Ludwik Filip • 1.000 zł, kredens kuchenny - 250 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/665-40-82,0605/34-03-29 
KOMPLET GABINETOWO-SALONOWY międzywojenny, bo
gato zdobiony, dębowe wnętrze mahoniowe i kredens + po
mocnik + komoda z nadstawką+ławka obudowana, stan ide
alny, • 9.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-04-45 
KREDENS dębowy, z lat 20, w b. dobrym stanie, • 1.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-23-13
KREDENS w stylu Chippendale, gięty, przeszklona nadstaw
ka, dł. 210 cm, po renowacji, - 2.500 zł, Wrocław, tel. 327-71-89 
KREDENS z okresu międzywojennego, w ciemnym kolorze, 
- 600 zł. Wrocław, tel. 355-93-16,0502/99-94-43 
KREDENS EKLEKTYCZNY pokojowy, dąb, • 8.000 zł. Milicz, 
tel. 071/383-07-18
KRZESŁA różne -30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/344-77-91 
KSIĄŻKA .Dzieje Krzyżaków' Leona Rogalskiego, wyd. z 
1844 r. Bolesławiec, tel. 075/732-81-62 
KSIĄŻKI przedwojenne, encyklopedie zdrowia, -120 zł. Pro
chowice, tel. 076/858-45-58
KSIĄŻKI niemieckie, przedwojenne. May, Dickens, inne, mapy 
-15 zł/szt. Wrocław, tel. 342-49-23.0502/17-67-85 
KUFER drewniany, z metalowymi okuciami, -120 zł. Wrocław, 
tel. 071/347-84-25,0603/69-40-13 
KUFER stary, z okuciami, • 500 zł. Żagań, tel. 068/477-68-92 
KUPIĘ BIŻUTERIĘ starą oraz inne stare wyroby. Świdnica, 
tel. 0604/30-17-71
KUPIĘ BAGNETY do KBK AK, noże szturmowe, hełmy woj
ska polskiego, obrony cywilnej, itp. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
KUPIĘ BIELIŹNIARKĘ do renowacji. Wrocław, tel. 
0600/41-13-90
KUPIĘ KARTKI POCZTOWE przedwojenne lub zamienię na 
niemieckie książki. „ tel. 0502/17-67-85 
KUPIĘ KOMODĘ do renowacji. Wrocław, tel. 0600/41-13-90 
KUPIĘ KORYTA KAMIENNE filary i inne stare wyroby z gra
nitu i piaskowca. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-76-12 do 
15,074/810-53-62 po 17
KUPIĘ MEBLE przedwojenne, do renowacji. Wrocław, tel. 
071/373-01-53
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 MILITARIA kabury do P08, P38, hełmy, bagnety, ga
zety niemieckie, szyldy i tablice emaliowane z okresu II woj
ny światowej i inne. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
KUPIĘ PORCELANĘ przedwojenną, śląskich wytwórni, 
szczególnie Tillowitz i Sorau, nawet pojedyncze sztuki, tj. fili
żanki, wazony, patery, bombonierki, itp. Wrocław, tel. 
071/364-54-28
KUPIĘ SIODŁA KAWALERYJSKIE sakwy, munsztuki, wędzi
dła, ostrogi, lance, szable kawaleryjskie, ramy i części siodeł
1 inne akcesoria, oraz zdjęcia, obrazy i książki o tej tematyce. 
Wrocław, tel. 071/391-12-02 /fax, 0605/06-72-22
KUPIĘ SZAFY łóżka. Wrocław, tel. 071/387-21-53 
KUPIĘ ZEGAR stojący lub wiszący, przedwojenny, może być 
do renowacji. Wrocław, tel. 071/373-01-56 
KUPIĘ ZEGAR wiszący lub stojący, stan obojętny. Wrocław, 
tel. 0600/41-13-90
LAMPA WISZĄCA żółte klosze -100 zł, książka .Droga Krzy
żowa", w jęz. niemieckim, pisana gotykiem. Wrocław, tel. 
0608/16-52-81
LISTY z Oflagu IID, XI A, IIB, do Stanisławowa, 11 szt. - 50
zł/szt. Opole, tel. 077/457-73-89
LUSTRO z kolumnami i konsolą • 900 zł, lustro Filip - 500 zł
inne lustra od 200 zł, komoda okleina orzech • 500 zł, stół
rozkładany, toczone nogi • 450 zł. Świdnica, tel. 0501/48-25-42
LUSTRO EKLEKTYCZNE wym. 200 x 100 cm. Wrocław, tel.
071/785-69-58.0501/96-18-01
MAGIEL przedwojenny, niemiecki, • 600 zł. Czernica Wrocł.,
tel. 071/318-01-55
MAGIEL PONIEMIECKI 3-wałkowy, ręczny, stan b. dobry, - 
350 zł. Kłodzko, ul. Okrzei 26/II/20, po godz. 16 
MAGNETOFON GRUNDIG ZK-120,1970 r. na kasety szpu
lowe, wejście na mikrofon i radio, techn. sprawny, - 70 zl. 
Trzebnica, tel. 071/387-08-90 prosić Andrzeja, 0607/10-95-50 
MASZYNA DO SZYCIA SINGER stara, głowa + podstawa, 
oryginalna, technicznie sprawna • 500 zł. Skokowa, tel. 
071/312-59-73
MASZYNA DO SZYCIA nożny napęd, metalowa podstawa, 
drewniana obudowa, - 250 zł. Sylwester Matysiak, 59-975 Su
lików, ul. Zgorzelecka 13
MASZYNA DO SZYCIA ERDA przedwojenna - górna część, - 
50 zł. Wrocław, tel. 071/350-99-87 
MASZYNA DO SZYCIA KOHLER z 1900 r., stan dobry, zabu
dowa drewniana, oryginalna, napęd nożny, • 2.500 zł. Wro
cław, tel. 071/316-10-40 po godz. 20 
MASZYNA DO SZYCIA SINGER przedwojenna, sprawna, • 
100 zł. Wrocław, tel. 071/353-41-53 

.MASZYNA DO SZYCIA SINGER, • 250 zł. Żagań. tel. 
068/477-68-92
MASZYNA PAROWA z okresu międzywojennego, technicz
nie sprawna • 6.000 DEM. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
MEBLE BIBLIOTECZKA EKLEKTYCZNA sosnowa -1.000 
zł, kanapa - 1.500 zł, kredens, duży, ciemny dąb, wym, 
195x180x70 cm • 2.500 zł, kredens sosnowy, mały, kuchen
ny, z witrażami - 1.000 zl, stół, 6 blatów 360x100 - 2.000 zł, 
okrągły, rozsuwany, 240x110. cm • 2.000 zł i inne. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-16-94

MEBLE KREDENS EKLEKTYCZNY na kolumnach • 3.000 
zł, krzesła eklektyczne, komplet (6 szt.) z muszlą-1.400 zł, 
pomocnik pod TV -1.000 zł, lustro, bieliźniarka • 600 zł, bufet 
na lwich łapach, szer. 2.4 m • 3.800 zł. Wrocław, tel. 
0607/22-77-20 •
MEBLE SOFA ART DECO po renowacji, tapicerka w zielo- 
no-żółte pasy • 1.500 zł, kątnik Ludwik Filip czereśniowy, bo
gato rzeźbiony - 3.000 zł, szafa secesyjna orzechowa, roz
kładana, stan dobry - 400 zł. Wrocław, tel. 0502/21-14-07 
MEBLE SOFA EKLEKTYCZNA nowe obicie, dębowa, • 2.000 
zł, 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 
MEBLE antyczne: biurko, bieliźniarka, fotele, 2 kanapy, duży 
wybór mebli sosnowych, po renowacji, cena od 200 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/751-51-66,0602/43-32-11 
MEBLE : stół owalny, rozkładany, 4 krzesła • 800 zł, szafa 
.ludwikowska' • 300 zł, fotel do biurka • 500 zł. Wrocław, tel. 
071/345-54-99
MEBLE : biblioteczki, szafy, stoły, stoliki, krzesła, fotele, sy
pialnie, kredens kuchenny, ceny 250-1.400 zł. Wrocław, tel. 
071/349-16-83
MEBLE koła drewniane, koryta kamienne, maszyny do szy
cia - od 100 do 1.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/810-53-62 
po godz. 17,815-76-12 do godz. 15 
MEBLE i inne starocie, do renowacji - od 100 do 1.000 zł/szt. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-76-12do 15,074/810-53-62 
po 17
MŁOCARNIA z lat 30-tych, - 1.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-65-37,318-21-02
OBRAZ „ŚWIĘTA RODZINA” , 1949 r. ozdobna szeroka rama 
z motywem winogron, wym. 1370x690 cm, - 750 zł. Wrocław, 
tel. 0503/56-05-45
PAPIEROŚNICE srebrne, prod. angielskiej, z lat 30., 2 szt, -
9.000 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00
PIEC KAFLOWY rozebrany, kompletny - 8 zł/kafel. Chojnów, 
tel. 076/878-39-50
PIEC KAFLOWY secesyjny, bogato zdobiony, - 3.500 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-28-81
PIEC KAFLOWY wys. 250 cm, -1.500 zł. Ząbkowice śląskie, 
tel. 074/810-53-62 po godz. 17,815-76-12 do godz. 15 
PIEC KUCHENNY KREFFT-BLUME Alles Bkennek, do ma
łego remontu, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-10-40 wie
czorem
PIEC PIEKARNICZY żeliwno-szamotowy, 1910 r., przenośny, 
stan dobry, przyjmę w rozliczeniu motocykl IŻ, - 2.000 zł. Lesz
no. tel. 065/520-29-70,0603/33-31-36 
PIEC KAFLOWY, - 1.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-76-12 do 15.074/810-53-62 po 17 
PIECYK .koza', około 100-letni, odnowiony - 400 zł, zamki 
meblowe, okucia -10 zł/szt., boczne części stolików do ma
szyn do szycia Victoria, Naumann -50 zł/szt., grzejnik gazo
wy, ozdobny - 300 zł lub zamienię na silniczki rowerowe i inne 
części. Wrocław, tel. 0604/73-65-24 
PORCELANA DZBANKI, ŚWIECZNIK bomboniera firmy So- 
rav i inna - od 40 zł/szt. Legnica, teł? 076/721-74-59 
PÓŁKA SECESYJNA orzechowa, do renowacji, -100 zł. Wro
cław, tel. 0502/21-14-07
RADIO DONATINA DIORA antyczne, - 35 zł. Mściwojów, tel. 
076/872-87-08 po godz. 19
RAMA 115 x 58 cm, do renowacji, -120 zł. Prochowice, tel. 
076/858-45-58
SEKRETARZYK EKLEKTYCZNY, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-16-83
SKRZYPCE po regeneracji, ok. 80 - 100-letnie. „  tel. 
077/433-62-97 wieczorem
SOFA 2 szL, po renowacji -1.500 zł/szt.; ławka tapicerowana 
♦ fotel • 1.500 zł; biblioteczka, - 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/61-23-34
STÓŁ 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
STÓŁ dębowy, rozkładany na 8 osób, eklektyczny po reno
wacji, 1 blat stały i 2 rozsuwane - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0501/81-15-38
STÓŁ rozsuwany, czereśniowy, • 180 zł. Wrocław, tel. 
071/344-77-91
STÓŁ, sosnowy, nogi toczone, - 120 zł. Wrocław, tel. 
071/344-77-91
STÓŁ DĘBOWY rozkładany, na 12 osób, zdobiony, dodatko
wo 4 krzesła, stan dobry, • 1.200 zł. Brzeg, tel. 077/411-82-41 
SZAFA czereśniowa, 2 kanapy i inne - od 200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/751-51-66,0602/43-32-11 
SZAFA EKLEKTYCZNA 2-drzwiowa, • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/344-77-91
SZAFA SECESYJNA orzechowa, rozkładana, do renowacji,
- 400 zł. Wrocław, tel. 0502/21-14̂ 07
TELEWIZOR AMETYST czarno-biały. Mściwojów, tel. 
076/872-87-08 po godz. 19
WITRYNA sosnowa, -160 zł. Wrocław, tel. 071/344-77-91 
WÓZ DRABINIASTY oryginalny, drewniane koła, zabezpie
czony przed wilgocią, • 4.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel, 
0605/33-94-12
WÓZ KONNY DRABINIASTY na drewnianych kołach, po re
nowacji, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/354-48-96 po godz. 19 
ZEGAR mosiężny z 1608 r„ stojący, sprawny, b. ładny, • 1.400 
zł. Wałbrzych, tel. 0602/71-15-70 
ZEGAR SZAFKOWY. - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-36-50 
ZEGAR WISZĄCY stan dobry, - 700 zł. Sobota, tel. 
07.5/784-21-88
ZEGAR WISZĄCY GUSTAW BECKER oryginalny, z gongiem,
- 400 zł. Wrocław, tel. 071/355-88-46 ,
ZEGARKI KIESZONKOWE 150- i 350-letni, złoty i srebmy, •
7.000 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00
ZEGARY stare, stojące, wiszące, kredensowe, po renowacji, 
z gwarancją, cena 400 -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-96-77

RÓŻNE  
KUPIĘ

O  BUTELKI MONOPOLOWE różne oraz 0,751, piwo, 
wino, oranżada; kupię różne transportery. Polko* 
wice, tel. 076/847-90-32 84016881

CZĘŚCI ELEKTRONICZNE płyty drukowane z elementami, 
kondensatory lub całe urządzenia, każdą ilość, mogą być 
uszkodzone (TV nie). Wrocław, tel. 0605/31-99-88 
EUROPALETY używane. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
EUROPALETY DB. Wrocław, tel. 0609/63-25-39 
GAŚNICA PROSZKOWA 6 kg, śniegowa 5 kg oraz inne. Grod
ków, tel. 0606/72-42-35
KASETON REKLAMOWY jednostronny. 120 x 70 cm. Wro
cław, tel. 071/364-25-89,0606/40-34-24 
KOLBY KSENONOWE1600 W lub 2500 W i zapłonniki oraz 
części zamienne do projektorów kinowych i filmy dokumen
talne, wyprodukowane do 1945 r. Wrocław, tel. 071/785-67-32 
KONTENER na altankę. Środa Śląska, te). 0607/04-70-00 
KONTENER METALOWY. Wysoka, tel. 0605/93-05-59, woj. 
opolskie
KSIĄŻKI o tematyce górskiej i alpinistycznej, stare. Kowary, 
tel. 075/718-21-93

A K C J E  
B.Z. S.A.

OP006679

0-601 788 801
Nowo otwarty

PUNKI SKUPU PALET
ul. Reymonta 10 (naprzeciwko więzienia) 
tel. 0-603 09 77 96, 071/317-03-33

AKCJE PZU 
0-600 139 339

MATERIAŁY KRAWIECKIE podszewka, rękaw, kieszeniów- 
ka, materacówka i inne. Kępno, tel. 0608/24-07-66 
MUNDUR OFICERA MARYNARKI WOJENNEJ na wzrost 
185 cm, z czapką. Wrocław, tel. 071/785-67-32 
ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH PA, PS, PCV. Wrocław, 
tel. 0607/18-05-93
ODPADY FOLII BUTELKI PET inne tworzywa. Wrocław, tel. 
0608/51-94-79 *
ODZIEŻ WOJSKOWA US Army, bluzy, spodnie, kurtki, czap- 
ki, pasy, ekwipunek wojskowy i inne. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
OLEJ NAPĘDOWY lub opałowy, każdą ilość. Wrocław, tel. 
0607/05-71-09
OLEJ NAPĘDOWY stała współpraca, mogą być mniejsze ilo
ści. Wrocław, tel. 071/788-15-92,0604/94-65-21 
PALETY DREWNIANE euro, używane. Bielany Wrocławskie, 
tel. 071/311-06-00
PARALIZATOR 200 000 V. Wrocław, tel. 0601/67-76-16 
STYCZNIKI ID, IDX różne typy. Nysa, tel. 077/433-76-07 
STYCZNIKI ID, IDXIDX 23 • 30 25 zł, IDX 31 - do 35 zł, IDX 
41 - do 45 zł, ID 7 - do 80 zł, nie używane, w dobrym stanie. 
Złotoryja, tel. 0602/31-28-77
STYCZNIKI TSM-124V • 380 V lub inne, koniecznie na faktu
rę VAT - do 10 zł/szt. netto, około 30 szt. Chojnów, tel. 
0602/31-28-77
STYCZNIKI, PRZEKAŹNIKI, tyrystory, wyłączniki, pompy do 
wtryskarek, motoreduktory 20 kW, opornica 9 kW, układy sca
lone UL1970. Wrocław, tel. 071/333-70-00 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36, na wzrost 170 cm, z dodatkami. 
Wrocław, tel. 0606/76-73-80
ZBIORNIK ciśnieniowy, po sprężarce, na kółkach, 100 i 200
I. Wrocław, tel. 071/329-68-92
ZDJĘCIA PIŁKARZY i klubów z całego świata. Wrocław, tel. 
348-98-25
ZEGAR wiszący lub stojący. Wrocław, tel. 0501/77-03-72 
ZŁĄCZE KABLOWE oraz skrzynka pomiarowa, typ ZK1. Wro
cław, tel. 071/351-04-28

RÓŻNE
O  „AMEBA” ZŁOM METALI KOLOROWYCH kabli, sil

ników, transformatorów, spawarek, linek • skupu
jemy, oferujemy wysokie cenyl Również wiór że
liwny. Zapraszamy do stałej współpracy. Płatność 
przelewem lub gotówką. Przedsiębiorstwo Obro
tu Surowcami. Syców, tel. 062/785-44-58, 
0604/47-60-55 81012021

AUTOMAT ZAROBKOWY FLIPER Star Word, 94 r. -1.800 
zł, Party Zone, 93 r. -1.700 zł, Maweric, 94 r. -1.800 zł. Wro
cław, tel. 0609/20-35-58
AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS 37 rat. ewentualnie na
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UŻYW ANEJ o 
Jawor, tel. 0-603 782 336

kwotę 25.010 zł, 2 raty gratis, 20% taniej. Wrocław, tel. 
071/321-52-48 w godz. 10-16,071/330-04-36 po godz. 16 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ umowa promocyjna + 2-ty- 
godniowe wczasy dla 2 osób, 9 rat+wpisowe, - 2.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/664-94-43
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ system połówkowy, wpła
cone 15 rat wpisowe, wartość - 3.500 zł. cena - 2.700 żł. 
Wilkszyn, tel. 0501/23-30-53
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ możliwość zmiany modelu 
i marki, odbiór w/g wyboru w ciągu miesiąca, wpłacone 29 + 
26 rat, na około 17.000 zł, wraz z opłatą wstępną i asygnacją, 
do spłacenia pozostaje około 30 rat po 300 zł, • 16.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-10-17,0603/52-74-92 
AUTOSYSTEM DAEWOO NUBIRAII wpłacone 16 rat, war
tość 6.000 zł. możliwa zmiana modelu, • 3.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-77-22
AUTOSYSTEM POLONEZ możliwość zmiany modelu, wpi
sowe 650 zł, talon promocyjny 650 zł, 19 rat, 5 rat przedpłato- 
wyćh, wartość 9.900, cena 8.500 zł. Głogów, tel. 
0602/52-06-43
AUTOTAK FIAT PALIO z możliwością zamiany na Punto, 36 
rat + ostatnia, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 0608/67-67-76 
AUTOTAK FIAT PUNTO wpłacone 41 rat o wartości 21.000 
zł, możliwa zmiana modelu, oferta ważna do 30.06.2001 r, -
16.000 zł. Wrooław, tel. 071/324-27-87,0600/35-33-87 
BARKA W R111-61610-78,1975 r. ład. 3701, • 30.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/44-38-93
BECZKA NA PALIWO z dystrybutorem i przystawką - 3.000 
zł. Lubań. tel. 0602/19-46-99
BECZKA DĘBOWA po winie, poj. 6.0001. wys. 200 cm, szer. 
200 cm, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/72-29-41 
BECZKA METALOWA na wodę lub paliwo, ocynkowana, na 
płozach, zawór + przyczepa 1-osiowa, ład. 31, -1.000 zł. Bol
ków, tel. 0604/15-54-31
BECZKA METALOWA poj. 7 tys. I, zamontowana na przy
czepie ♦ pompa, - 2.000 zł. Okmiany, tel. 076/817-73-06 wie
czorem
BECZKA OCYNKOWANA poj. 10001, nowa, - 400 zł. Trzeb
nica, teł. 071/398-31-35,0603/49-99-92 
BECZKA PLASTIKOWA 1201, z deklem, obręczą- 23 zł/szt., 
metalowe, 2001, stojące, szczelne, obręcz • 23 zł/szt. Strze
gom, tei. 0601/92-49-04
BECZKI METALOWE 200 I - 20 zł. Wrocław, tel. 
071/788-81-65 po godz. 15

BECZKI METALOWE 601 -10 zł. Wrocław, tel. 071/788-81-65 
po godz. 15
BECZKI PLASTIKOWE .boryszew", zakręcane i hoboki, do 
celów spożywczych - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
BRANSOLETA damska, złota, do zegarka, nowa, 30 g - 30 
zł/g. Wałbrzych, tel. 074/665-74-03 
BRYCZKA KONNA na drewnianych kołach, • 3.500 zł.., gm. 
Sobótka, tel. 071/316-26-66
BUTELKI PO ATRAMENCIE poj. 30 ml, ok. 30 tys. sztuk, •
4.000 zł. Wrocław, tel. 341-50-24 lub 0502/82-74-46 
BUTELKI PO ORANŻADZIE poj. 0.331,100 transporterów z 
butelkami - 4.5 zł/transporter. Miszkowice, tel. 075/742-64-86 
BUTY WOJSKOWE US Army - piechoty morskiej, czarne, skó-. 
rżane, wodoodporne, wysokie, sznurowane, rozmiar 9.5, 
nowe. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
CHODZIK, -10 zl. Świdnica, tel. 0602744-63-74 
CZAPKI bejsbolowe, czame, z napisem „Independence Day*
- 3,50 zł/szt. Świdnica, tel. 0601/58-78-07
CZAPKI Z DASZKIEM całe z płótna lub z siateczką po bo
kach - 3 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/80-42-15 
CZASOPISMA EROTYCZNE z 2001 r„ dużo tytułów • 2 zł/szt. 
oraz czasopisma z płytą CD - 4 zł/szt., możliwość wysyłki. 
Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
CZASOPISMA KOMPUTEROWE .Secret Service", numery 
od 1 do 79 (koplet) -110 zł, .Amiga Magazyn”, dużo nume
rów, także z płytami CD - 2.5 zł/szt. Wrocław, tel. 
0604/15-22-41
CZASOPISMA KULTURYSTYCZNE 27 numerów, - 50 zł. 
Wrocław, tel. 348-98-25
CZASOPISMO „EASY DEUTSCH” 5 segregatorów, ód 1 do 
118 nr. kasety, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/351-33-70 
CZASOPISMO „ESOX” 1992-94 r., .Wędkarski Świat" 
1996-98, .Wędkarstwo 1995-96, .Wędkarz Polski’  1991-98, 
Wiadomości wędkarskie" 1989-98 - 2 zł/szt. Wrocław, tel. 
0501/24-50-55
CZASOPISMO „FILM” z lat 1995/98 - 3 zł/szt. Wrocław, tel. 
348-98-25
CZASOPISMO „PEEP SHOW” i .Sexolatki’ , 130 szt, -100 
zł. Złotoryja, tel. 0601/53-93-11 
DREWNO KOMINKOWE - 110 zł/m3. Jordanów, tel. 
0603/40-27-41
DREWNO KOMINKOWE brzozowe - 55 zł/m3. Malczyce, tel. 
071/317-97-38
DREWNO KOMINKOWE i tartaczne, brzozowe, olchowe, dę
bowe, bukowe, możliwy transport, od 70 zł/m3. Wrooław, tel. 
0609/59-02-30
DREWNO KOMINKOWE -110 zł/m3, transport gratis (rów
nież skupuję drewno liściaste). Mirosław Pasieka, Wrocław, 
ul. Dolnobrzeska 61c/1, tel. 071/349-21-69
O  FIGURY DEKORACYJNE sprzedam. Bytom Od

rzański, tel. 0602/88-52-87 84001301
FILC grub. 20 mm, 18 kg, wym. 1.9 x 1.8, - 500 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-35-21
FORMY ROZDMUCHOWE na butelki • 700 zł/szL Kamienna 
Góra. tel. 0605/08-74-51
FUTRO Z NUTRII na wzrost 170 cm. • 150 zł. Wałbrzych, tel. 
0608/31-29-54
GARNITUR KOMUNIJNY granatowy -100 zł, biały - 60 zł. 
Świdnica, tel. 074/640-25-89
GARSONKI modne fasony, wykrojone, gotowe do przeszy
cia, 90 szL -10 zł/szL Wrocław, tel. 0601/18-35-45 
GRZAŁKI fi 40 mm, dł. 100 cm, 3 kW, 4 kW, do nagrzewania
- 20 zł/szL Wrocław, tel. 0608/52-71-99
O  HURTOWNIA ODZIEŻY UŻYWANEJ „LUMPEX” - 

HOLTENDORF (Niemcy), 2 km od Goerlitz, czyn
na w każdy czwartek w godz. 10-18, przy auto- 
markcie, kierunek Bautzen, droga B6. Informacje, 
Wrocław, tel. 071/373-04-36 02023341

HUŚTAWKA do 2 lat. • 50 zł. Świdnica, tel. 0602/44-63-74 
KABEL KONCENTRYCZNY i telefoniczny 4 x 0.12 -1 zł/mb. 
Wrocław, tel. 0502/12-55-57
KABINY WC PLASTIKOWE 3 szt. -1.000 zł/szt. Legnica, tel. 
076/855-30-50
KARUZELE DZIECIĘCE duże i małe, koniki, samochody i sa
moloty • od 4500 zł lub zamienię na kuce, klacze. Źędowice, 
tel. 077/463-46-04
KOC WEŁNIANY nowy, -100 zł. Wrocław, tel. 071/353-41-53 
KOLEJKI ELEKTRYCZNE TT i HO", - 1.000 zł. Kalisz, tel. 
062/764-73-15 po godz. 20 -
KOŁA DREWNIANE 6 sztuk • 50 zł/szt. Bolesławiec, tel. 
075/734-77-80
KOŁYSKA FOX, - 200 zł. Wrocław, tel. 0609/49-48-91 
KOMPUTER EDUKACYJNY PRYMUS zabawka dla dzieci w 
wieku 6-8 lat, 40 ciekawych programów, mówi po polsku, 4 
poziomy trudności, tryb pracy dla 1 lub 2 osób, współpracuje 
z drukarką, możliwa rozbudowa, możliwość zasilania bate
riami, • 300 zł lub zamienię na drukarkę. Legnica, tel. 
076/862-26-89
KONTENER chłodniczy, 24 m3, z agregatem, - 16.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/865-51-65 do 15 
KONTENER ALUMINIOWY 5.5 x 2.2 x 2.2 m, do samochodu 
dostawczego, - 900 zł. Lutynia, tel. 071/317-12-99 
KONTENER CHŁODNICZY, aluminiowy, z agregatem elek
trycznym (cichy i wydajny), możliwość transportu, • 2.600 zł. 
Gostyń, tel. 0601/25-54-01
KONWIE ALUMINIOWE poj. 251,30 szt., na miód lub mleko
- 50 zł/szL Wrocław, tel. 357-10-93
KOSZULKI ADIDAS, NIKE, REEBOK od 30 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/787-47-71 ,
KRAWAT różne, ok. 1000 szL, prod. zachodniej, mało uży
wane, stan dobry, cena - 2 zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-14-70 
KSIĄŻKI o tematyce górskiej i alpinistycznej • cena ód 6-40 
zł. Kowary, tel. 075/718-21-93
KUFER na bryczkę, montowany na stałe, stan b. dobry • 400
zł. Chojnów, tel. 076/878-39-50
KURS SEKRETARKI ESKK, 24 lekcje, • 130 zł. Wrocław, tel.
071/787-37-86
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO profesjonalny, z kasetami, 
książki, ćwiczenia, -1.500 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-55-78 
po godz. 20
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO ESKK .Dla zaawansowa
nych" i .W biurze i w biznesie", 32 lekcje każdy, kasety i ze
szyty - 250 zł/kurs. Lwówek Śląski, tel. 075/782-23-05, 
0607/79-39-76
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO ESKK dla początkujących,
32 lekcje,-kasety i zeszyty • 200 zł. Lwówek Śląski, tel.
075/782-23-05,0607/79-39-76
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO ESKK dla początkujących.
32 lekcje na kasetach i broszurach, • 250 zł. Wrocław, tel.
0605/31-19-55
KURTKA DŻINSOWA prod. angielskiej, biała, męska, rozm. 
48, • 90 zł. Wrocław, tel. 071/362-16-15
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KURTKA SKÓRZANA damska, krótka, czarna, stan b. do
bry, - 50 zł. Brzeg, tel. 077/411 -96-32,0604/30-03-02 
KURTKA SKÓRZANA damska, długa, rozm. 48, ciemnozie
lona, prod. niemieckiej, -110 zł. Wrocław, tel. 071/325-44-84 
LAMPY ŚWIETLÓWKI w obudowie, 2 x 40 W, - 35 zł. Wro
cław. tel. 071/355-31-12,0605/07.-77-88 
LOKOMOTYWA Z WAGONIKIEM do przewozu osób, 40 
miejsc, z blachy aluminiowej, powlekanej w kolorze biało-czer
wonym; adaptacja ciągnika, - 65.000 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-19-40 
LUNETA MYŚLIWSKA TASCO 3-12 x 52 mm, Euro Class 30 
mm Matte, German reticle scope tas, prod. japońskiej, -1.100 
zł. Wrodaw. tel. 36p-80-50
MAKULATURA belowana, 401. opakowania szklane, nie sor
towane -10 gr/kg. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-76*12 do 
15,074/810-53-62 po 17
MIENIE ZABUŻAŃSKIE zarejestrowane, wartość 1.175.000 
zł. - 880.000 ZL Wrodaw, tel. 0600/10-78-17 
MIERNIK WILGOTNOŚCI ZBÓŻ z młynkiem. - 300 zl. Wro
cław. tel. 071/333-70-00
MILITARIA hełmy, bagnety, menażki, manierki, pasy parda- 
ne, torby pólowe, mapniki, kombinezony OP1, OP2, maski 
przeciwgazowe, łącznice polowe, łopatki, telefony polowe, ro
gatywki moro, nowe - cena od 5-40 zł. Wrocław, tel. 
0603/76*55-05
MODELE SAMOLOTÓW czołgów, skala 1/72,1/48, cena od 
10 zł lub zamienię na inne. Wrodaw, tel. 783-89*22 
NEON apteki, dług. 4 m - 900 zł + montaż, również inne - 
litery przestrzenne, neony, kasetony reklamowe od 200 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-48-36,0601/55-22-52 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE funkcja fotelika samochodowego, 

0 .  dla dziecka do 10 kg, - 50 zł. Lubin, tel. 0608/62*16*14 
OBRAZY OLEJNE oraz rysunki, około 70 szt., osobrio lub za 
całość, • 20.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0601/97*69*02 
OBRAZY OLEJNE współczesne, o różnej tematyce - 200,500 
zł/szt. Wrodaw, tel. 0503/86-46-44 
ODZIEŻ ROBOCZA importowana, biała i kolorowa, od 12 
zł/szt. Wrodaw, tel. 071/781-71-94 w godz. 9-17 
ODZIEŻ WOJSKOWA US Army, spodnie Woodlahd, Pustyn
na Burza • cena od 50 zł, bluzy Woodland (plamiak) i Pustyn
na Burza - cena od"35 zł, manierki, ładownice, czapki Wo
odland - cena od 20 zł, idealne dla myśliwych, harcerzy, węd
karzy. Wrodaw, tel. 0603/76-55-05 ,,
0  OKULARY PRZECIWSŁONECZNE sportowe, dzie

cięce, młodzieżowe, ponad 4000 modeli - od 3 zł. 
Legnica, tel. 076/856-48-66, 0604/16-17-18 
84014771

PAPIER FALISTY w belach • 400 zł/całość. Jawor, tej. 
076/870*65-50,0606/19*10*59 
PIELUSZKI JEDNORAZOWE dla chłopców i dziewczynek, 
od 0.47 zł/szt. z dostawą do domu. Wrocław, tel. 
071/325-06-34
PIELUSZKI LIBERO BABY COMFORT, 5-8 kg, 110 szt. (5 
op. po 22 szt.), - 50 zł. Wrodaw, tel. 0602/65*51*89 
POJEMNIKI PLASTIKOWE na stelażu 12001 z wlewem i spu
stem - 80 zł/szt. Wiązów, tel. 071/393-11-90,0603/50-83-55 
POSZUKUJĘ OSOBY która pomogłaby w załatwieniu wyjaz
du na pobyt stały do Niemiec lub innego państwa, tylko po
ważne oferty. Wałbrzych, tel. 074/840-25-20,0606/35-61-91 
POSZUKUJĘ LECZNICZEGO MIEJSCA dla moich dzieci, 
spokojnego, na wsi, u dobrych ludzi, w zamian za pomoc w 
domu i niewielką odpłatność, chętnie okolice Kłodzka, Wał
brzycha. Nysa, tel. 077/433-36-01 
POŚCIEL PUCHOWA dla dziecka, • 100 zł. Wrodaw, tel. 
0609/49-48-91
“ DZNAM DZIEWCZYNĘ która chciałaby przeżyć niezapo* 

tfjftane chwile, mam 20 lat, 172 cm wzrostu. Polanica Zdrój, 
tel. 0503/54-91-06
PROM W-2 WR III-534,1976 r., - 50.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/44-38-93
PROSZĘ O KONTAKT PANA Z JAWORA , który oferował
15.05.2001 r. silnik 1300 ccm, do Toyoty Corolli z 1986 r., zmie
nił on numer telefonu z 0604/61 -68*33 na inny. Strzegom, tel. 
074/649-16-23,0604/70-10-52 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ na leczenie chorego syna
1 męża, żyjemy z jednej pensji, która nie wystarcza, nie mamy 
mieszkania, dziękujemy za każdą złotówkę, konto BSK RCO 
10501575-2239086479. „ tel. 0503/67-35-86
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ mąż na rende (choroba 
kręgosłupa), ja bez pracy, mam dwoje dzieci, zalegam z opła
tami za światło i gaz, dziękuję ludziom dobrego serca, nr kon
ta 3310205138 532902765 PKO BP o/Świdnica..
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem samotną matką, 
mam 3 dzied, nie posiadam żadnych środków do życia, zale
gam z opłatami, dziękuję, nr konta Bank Zachodni O/Bolesła
wiec 11201072-2045205-170-4..
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ z góry dziękuję, K.B. SA. 
o/Leszno 150015-17-101510076586. Leszno, tel. 
0 5̂/520-69-36
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ na zakup 2 biletów lotni
czych do Bangladeszu, w zamian kontrakty handlowe w Ban
gladeszu i Indiach. Wałbrzych, tel. 074/849-23-56 
PRZEKAŹNIKI KONTAKTOWE 6V/12V/24V, około 10000 
szt., lampy elektronowe, np. EL-34, itp., cena - 0.30 zł/szt. 
Wrodaw. tel. 0605/31 -99-88
PRZEWIJAK DLA NIEMOWLĄT stan idealny, • 30 zł. Wro
cław, tel. 783-95-74 5
PRZYJMĘ DREWNO OPAŁOWE każdą ilość, z rozbiórki i nie- 
pełnowartościowe. Oleśnica, tel. 071/315-27-76 

iJRZYJMĘ REKLAMĘ NA DOM od producenta stolarki bu- 
TOWIanej w zamian za rabat przy zakupie stolarki. Legnickie 
Pole, tel. 076/858-25-77
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy trasie nr 8 Wro- 
daw-Oleśnica, Byków 46. Oleśnica, tel. 071/315-27-76 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ - miejsce na bilboard oraz 
płot do eksponowania reklam, atrakcyjny punkt -100 zł/m-c. 
Wrodaw, tel. 0 6 0 5 /3 5 -7 1 -^ 7 .
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy głównej trasie. Wro
daw, tel. 0603/85-13*62
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD CIĘŻAROWY oraz 
nawiążę współpracę na samochód dężarowy, oplandekowa
ny, 8 1, przyczepa odkryta 11,51, niskie ceny, tektura VAT, pełna

dyspozycyjność. Oława, tel. 071/313-91-83 wieczorem, 
0601/89-04-35
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD VOLVÓ na holender
skich tablicach. Wrodaw, tel. 071/321*52*77,0603/29-93-37 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD RAJDOWY. Zdzie
szowice. tel. 077/4844 5 43,0602/50-21-58 
RDZENIE KUBKOWE M-26/16, M-30/19, ferrytowe, firmy Sie
mens, Polfer, około 10000 szt., cena - 0.8 zł/szt. Wrocław, tel. 
0605/31-99-88
REWOLWER hukowo • rakietowy, z wyposażeniem, -150 zł. 
Wrodaw, tel.,071Z785-67-32 '
SIATKA MASKUJĄCA 100 m2, nowa, z pokrowcem, • 400 
zł. Stary śleszów, gm. Żórawina, tel. 071/31145-76 
SKÓRA Z LISÓW rudych, 6 szt., cena - 300 zł.-Brzeg, tel. 
077/411 -96-32, 0604/30-03-02 
SKÓRY OWCZE - 40 żł/szt.; wełna - 3 zł/kg. Pieńsk, tel. 
075/778-73-62 po godz. 20
SKRZYNKI PLASTIKOWE na warzywa, owoce.- 9 zł/szt. Cho
cianów, tel. 076/818-53-90
SKRZYNKI PLASTIKOWE poj. 5 kg - 2.50 zł/szt. Chodanów. 
tel. 076/818-53-90
SPODNIE SANDRO JEANS ogrodniczki, ciążowe, prosty krój, 
wygodne, stan b. dobry, - 50 zł. Wrodaw, tel. 783-95-74 
SPODNIE WRANGLER 32 x 32, niebieskie, nowe, męskie,« 
80 zł. Wrodaw, tel. 071/362-1645 - 
STÓŁ DO1 HANDLU warzywami, • 200 żł. Wrocław, tel. 
071/793-53-00 j
STYCZNIKI SV400 z 2, ceha - 800 zł, SV7x2 - 700 zł. IDX 41 
- 60 zł, nowe, nie używame, cena od 800 zł. Lubin, tel. 
0605/28-93-13
STYCZNIKI SLA 7, 220 V, wyłącznik firmy ORAM, RTX41 - 
50 zł, RTX32 • 30 zł, MSM1 • 10 zł, LCA-3 cena do 800 zł. 
Lubin. tel. 0605/28-93-13
SUKIENKA CIĄŻOWA, rozm. duże „L", - 40 zł. Wrocław, tel. 
071/351-33-70
SUKIENKA KOMUNIJNA, + dodatki (wianek, torebka, buty i 
inne),-.100 zł. Strzelin, tel. 071/392-25-20 
SUKIENKA KOMUNIJNA stan b. dobry, cena ~ 150 zł oraz 
szata liturgiczna dla .dziewczynki, cena • 50 zł. Wrocław, tel. 
071/368-1246
SUKNIA ŚLUBNA wzrost 170-175 cm, rozm. 36, francuskiej
firmy Cymbeline typ IXIA, kupiona w salonie 1.690 zł nowa •
890 zł teraz. Jawor, tel. 0602/49-51
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozmiar 38. wzrost 160 cm, góra z
gipiury, z krótkimi rękawami, na kole, ozdobiona łososiowymi
różyczkami, stan idealny, - 500 zł. Miękinia, tel. 071/317-83-20,
071/325-37-13

, SUKNIA ŚLUBNA biała, rękaw do łokcia, z pięknej gipiury, 
na plecach wydęde w kształcie serca, stroik/rękawiczki, ku
piona w salonie, - 300 zł. Oława, tel. 071/303-85*82 po 
godz. 20,0603/39-68*14
SUKNIA ŚLUBNA, -150 zł. Radwanice, tel. 071/311-73-25 
SUKNIA ŚLUBNA na wzrost 165 cm, krótki rękaw, kupiona w 
salonie, b. bogato zdobiona, dodatki - welon, rękawiczki, stro
ik, używana jeden raz, stan b. dobry, • 500 zł. Strzegahowice, 
gm. Kąty Wr., tek 071/391-16-26 
SUKNIA ŚLUBNA biała, na niską, szczupłą osobę, dodatki, 
pantofle - 400 zL Szymanów, tel. 071/387-86-31 
SUKNIA ŚLUBNA biała, wartość 1.400 zł, wzrost 160 cm, 
rozm. 38/40, spódnica + gorset sznurowany z tyłu, dodatki: 
welon, rękawiczki, białe różyczki do włosów, - 700 zł. Walce, 
tel. 077/466-01-20
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36/38, raz używana, wiązany gorset 
z gipiury, opuszczane ramiona, dół z szantungu, na kole, od
pinany tren, ozdobne łososiowe różyczki, - 650 zł. Wrocław, 
tel. 0607/14-95-24
SUKNIA ŚLUBNA, rozm. 38, krótki rękaw, góra z gipiury, dół
2-warstwowy, halka na kole, stan idealny. - 350 zł. Wrocław, 
tel. 332:31-83.0501/60-8540
SUKNIA ŚLUBNĄ Cymbeline, kolor eeru, góra z gipiury, dół 
z tafty, z trenem, rozmiar 40, skromna a zarazem bardzo ele
gancka, nowa, - 800 zł. Wrocław, tel. 0605/31-63-52 * 
SUKNIA ŚLUBNA, na wzrost 170 cm, rozmiar 38*40, Z krót
kim rękawem, góra z gipiury na gorsecie, dół na kole z tre
nem, z hiszpańskiej tafty + szal, - 650 zł. Wrocław, tel. 
362-67-88
SUKNIA ŚLUBNA biała, model z katalogu, z trenem, na kole, 
rozm. 36/38, wzrost 160/165 cm, gorset + spódnica, zdobio
na różyczkami w kolorze eeru, rękawiczki, długi i krótki welon 
gratis, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/789-18-62,0607/82-24-79 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38/40, gorset z żakardu, zdobiony 
różami białymi i łososiowymi, dół na kole, z trenem, z szan
tungu, po czyszczeniu, • 550 zł. Wrodaw, tel. 071/338-28-16 
SUKNIA ŚLUBNA, 2000 r.. na kole, stan idealny, • 650 zł. 
Lubin, tel. 0503/94-02-11
SWETER dziewczęcy, biały, komunijny, rozm. 146, nowy - 20 
zł. Wrodaw, tet. 071/336-39-52 -  
SZACHY KOMPUTEROWE instrukcja, zasilacz- 200 zł. Bie
lany Wr.. tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 .
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UBRANKA DZIECIĘCE od 2 do 4 miesięcy, firmowe, stan ide
alny. od 20 zł. Wrocław, tel. 071/787-39-99 
UBRANKA DZIECIĘCE od 2 do 6 miesięcy, prod. zachod
niej, stan idealny, od 10 zł/szt., wózek terenowy, na gwaran
cji, 3-funkcyjny, stan idealny • 400 zi, odciągacz pokarmu Avent 
-100 zł. Wrodaw, tel. 071/784-86-21,0607/69-71-32 
UBRANKO DZIECIĘCE dla chłopca, może być do chrztu,
3-częściowy garniturek, muszka, rozmiar 80, stan idealny, • 
45 zł. Lubomierz, tet. 0603/074245 
WAGA ZEGAROWA do 500 kg, legalizacja, • 1.200 zł. Namy
słów, tel. 0603/77-24-00
WAGON KOLEJOWY przystosowany na domek letniskowy, 
z jezdnym podwoziem samochodowym, • 7.500 zł. Wrodaw, 
tel. 071/355-31-12.0605/07-77-88 
WIRÓWKA DO MIODU nierdzewna (4 ramki), - 700 zł. Pę- 
gów, tel. 071/310-72-94
WORKI PAPIEROWE 10.000 szt. • 0.35 zł/szt. Ludów Śl., tel. 
071/393-32-62
WÓZ KONNY na drewnianych kołach, po renowacji • 900 zł. 
Kiełczów, tel. 071/398-84-55
WÓZEK DZIECIĘCY, 6-kołowy, z regulacją, typu .krasnal", 
pokrowiec, stan dobry, • 250 zł. Chojnów, tel. 076/819*10*07 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO dla bliźniaków, spacerowy, sie
dziska obok siebie, rozkładane, stan b. dobry, - 400 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-36-41 
WÓZEK DZIECIĘCY prod. zachodniej, mało używany, -150 
zł. Jelenia Góra. lei. 075/713-71-50 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO, w białe kropki, sten dobry, • 
150 zł. Jelenia Góra. tel. 075/767-59-93 
WÓZEK DZIECIĘCY, 3*funkcyjny, z nosidełkiem, na gwa
rancji, przekładana rączka, osłona na nogi, - 420 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/754-18-97
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki, granatowy w białe misie, z 
torbą, używany 3 miesiące, stan b. dobry, • 200 zł. Kłodz
ko, tel. 074/64747-64 po godz. 17 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK granatowo-zielony, pałąk, 
profilowana rączka, kosz, koła obrotowe terenowe, stan b. 
dobry, - 250 zł. Oława, tel. 0607/73-70-07 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA 2-funkcyjny, stan b. do
bry, - 450 zł. Prusice, tel. 071/312-62-07 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, • 140 zł. Radków, tel. 
074/871-17-03
WÓZEK DZIECIĘCY MAJĄ 3-funkcyjny, zielony w kratkę, 
przekładana rączka, duże koła, amortyzacja, śpiworek, po
krowiec na nogi, folia przeciwdeszczowa, • 250 zł. Smo
lec, tel. 071/316-96*08
WÓZEK DZIECIĘCY, spacerowy, stan bardzo dobry, • 120 
zł. Świdnica, tel. 074/640-25-89 
WÓZEK DZIECIĘCY CHICO GRACO duże koła, nowy mo
del, stan idealny, - 220 zł. Świdnica, tę|.v074/852-19*69 
WÓZEK DZIECIĘCY kolorowy, 2-funkcyjny, -150 zł. Świd
nica, tel. 0602/44-63-74
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, materac, śpiwór, 

( -  280 zł. Wrodaw, tel. 071/336-95-07 
WÓZEK DZIECIĘCY CAM 4-funkcyjny, granatowy w bia- 
ło-zielone ozdoby, -1.400 zł. Wrodaw, tel. 071/357-04-35, 
0602/41-88-16
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA CROSS 3-funkcyjny, ste
laż, poszycie garnatowe z czerwonymi i żółtymi wstawka
mi, stan idealny - 290 zł. Wrocław, tel. 071/351-21-04 po 
godz.16
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK typ .parasolka’ , rozkładany 
do spania, budka w kolorze wózka, pałąk, regulowany pod
nóżek, koszyk, duże terenowe koła, atrakcyjny wygląd, stan 
idealny, elegancki, modny, - 220 zł. Wrocław, tel. 
071/781-94-74, 071/78649-44 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, typ .parasolka', z budką, 
rozkładany do spania, śpiwór, • 130 zł. Wrocław, tel. 
071/322-21-89, 0600/55-91-57 
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN wielofunkcyjny, mało używa
ny, żółto-zielony, przekładana rączka, koszyczek, stan b. 
dobry, - 280 zł. Wrocław, tel. 071/350-96-18,0608/46-29-97 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy z wkładką dla niemowla-
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TORNISTER-PLECAK CHANEL nowy, -50 zł. Wrodaw, tel. 
071/373-13-16
TRANSPORTERY PLASTIKOWE MONOPOLOWE po winie 
i wódce, ok. 200 sztuk -1 zł/szt. Herby, tel. 034/357-41-32 
TWORZYWO SZTUCZNE polietylen • 0.90 zł/kg. Śliwice, tel. 
071/315-37-08
TWORZYWO SZTUCZNE polipropylen, około 1500 kg - 3 
zł/kg. Wałbrzych, tel. 074/666-50-75 
TWORZYWO SZTUCZNE PS (biały). PCV (biały), PP (skrzyn
kowy), ceny od 1.3 zł/kg. Wrodaw, tel. 0607/18-05-93 <

- UBRANKA DO CHRZTU dwie sukieneczki po 40 zł, stan bar
dzo dobry. Wrodaw, teł. 330-32-27 
UBRANKA DZIECIĘCE do 6 mies. • od 1 zł/szt.; podgrze
wacz do butelek Cannon Baby Safe - 40 zł; butelki -1 zł/szt., 
odciągacz Avent, nieużywany, - 130 zł. Wrocław, tel. 
0601/05-56-02
UBRANKA DZIECIĘCE do 2 lat, duży wybór - od 1 do 10 
zł/szt. Wrodaw. tel. 071/351-33-70 
UBRANKA DZIECIĘCE dla chłopca, na wzrost 110-116 cm i 
dla dziewczynki,.na wzrost 120-146 cm. od 3 zł/szt. Wrodaw, 
tel. 071/357-69-21

SORT CENTRUM "MIKATUN" Sp. z o.o. Import-Eksport
Chwalibożyce 39a, k. Oławy, tel. 071/301-47-60

ODZIEŻ UŻYWANA Z HOLANDII 
duży wybór - pełny asortyment °P00479!

S p rzedaż od pon. do  piąt. w  godz inach  od 8°° do 15°°, 
w  ś rodę  od 8°° do  18°°

ka, pokrowce na nogi, parasolka, przekł. rączka, kosz na 
zakupy -180 zł. Wrocław, tel. 071/348-77-31 
WÓZEK DZIECIĘCY firmy Chicco Magie, granatowy, spa
cerowy z funkcją głębokiego, reguł, wysokość siedziska, 
oparcia, przekładana rączka, reguł, wysokość rączki^skła
dany, stan dobry, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/32147-90 
WÓZEK DZIECIĘCY OUINNY podwójny (jeden za drugim), 
dwa daszki,, folia przeciwdeszczowa na cały wózek, stan 
b. dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 348-92-10,0608/66-96-07 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA przekładana rączka, -40 
zł. Wrodaw, tel. 071/351^33-70 
WÓZEK DZIECIĘCY wielofunkcyjny/nosidełko, przekłada
na rączka, osłona .na nogi,-kosz na zakupy, niebieski w 
brązową kratkę, stan b.,dobry, - 160 zł. Wrocław, tel. 

.071/35448-06
WÓZEK DZIECIĘCY HALTĆK dla bliźniaków, spacerowy, 
jeden za drugim, rozkładane siedzenia, skrętne koła, stan 
b. dobry, -. 300 zł. Wrocław, teł. 071/355-19-60, 
0501/09-92-18
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA MIKO 3-funkcyjny, gra- 
natowo-biały, • 500 zł. Wrodaw, teł. 0604/19-98-82 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, rozkładany do spania. • 
100 zł. Wrocław, tel. 071/353-27-67 
WÓZEK DZIECIĘCY prod. polskiej, 3-funkcyjny, granato
wy w kolorowe misie, zadbany, używany 6 miesięcy, folia, 
materacyk, szelki i inne dodatki, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/353-81-85
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO MAGIC biało-granatowy, głę
boki, spacerowy, utwardzony śpiwór, pokrowiec na wózek,. 
folia przeciwdeszczowa, stan idealny, - 500 zł. Wrodaw, 
tel. 071/788-69-09, 0502/98-18-50 
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN 3-funkcyjny, w czerwono-zie- 
loną kratkę, stelaż ciemnozielony, śpiwór, typ .parasolka”,
- 200 zł. Wrodaw, tel. 071/353-86-67, 0501/43-54-81 
WÓZEK DZIECIĘCY PER PEGRO mało używany, na gwa
rancji, najnowszy wzór, spacerowy z funkcją głębokiego, 
przekładana rączka, torba, kosz, osłona na nogi • 830 zł, 
nosidełko Bebe Comfort, na gwarancji - 320 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-39-99

WÓZEK DZIECIĘCY Graco, Chicco, Hauck, spacerowy, 
stan b. dobry • 100-370 zł i CHICCO MAGIC spacerowy, z 
pokrowcem i śpiworem —270 zł oraz INGLESINA typ .pa
rasolka* -120 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
WÓZEK DZIECIĘCY .POLAK’  3-funkcyjny, dodatki, • 300 
zł. Wrocław, tel. 071/338-37-90 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK granatowy w białe misie,
2-funkcyjny, - 350 zł. Wrodaw, tel. 0502/24-92-17 
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN, 2000 r. 2-funkcyjny, kolor gra
natowy w kratę, koszyk, folia przeciwdeszczowa, mało uży
wany, stan b! dobry, - 250 zł. Wrodaw, tel. 0503/56-05-45 
WÓZEK DZIECIĘCY, 2000 r. 3-funkcyjny, kolor granatowy 
w żółtą kratę, kosz, torba, folia, atrakcyjny wygląd, zadba
ny, na dużych, gumowych kołach, używany przez 7 mies, - 
400 zł. Wrocław, tel. 781-92-72 po godz. 20 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO ALEXIS, 2000 r. spacerowy 
i głęboki, przekładana rączka, skrętne koła, kosz, regulo
wany podnóżek i wys. rączki, używany przez 6 mies., fo
lia, stan idealny, - 550 zł. Wrocław, tel. 0605/2441-20 
WÓZEK INWALIDZKI nowy, nie używany, prod. niemiec
kiej, stan idealny, -.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-25-48, 

, 0503/74-15-11 
WÓZEK DLA LALKI oraz sukienka komunijna i garnitur 
komunijny,- M. Minor, 58-314 Wałbrzych, ul. Forteczna 
32/21
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI oświetlenie, nowe, - 750 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-25-78
O  WYPRZEDAŻ NAGROBKÓW GRANITOWYCH • 

ceny producenta., tel. 0601/73-00-69 80009121 
WYROBY ŚRUBOWE • 90 gr/kg. Wrocław, tel. 
071/355-31-12, 0605/07-77-88

W Ó Z K I, Ł Ó Ż E C Z K A , '■ 
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Wrocław, pl. Staszica 10(obok stacji benzynowej CPN) 

tet. 071/328 97 19, czynne Pn. • Pt 11.00 • 18.00 
__________Sobota 10.00-14.00__________

ZABAWKA GOKART na pedały, - 100 zł. Wrocław, teł. 
071/325-84-69
ZABAWKA MOTOREK ŚCIGACZ, na akumulator. 12 W,
2-kołowy, 2-letni, stan b. dobry, - 450 zł lub zamienię na 
magnetowid Sony. Leszno, tel. 065/520-21-20 
ZABAWKA MOTOREK czerwony, na akumulator, stan do
bry, mało używany, • 250 zł. Lubin, tel. 076/847-53-38 
ZABAWKA MOTOREK na akumulator, 3-kołowy, nowy, 
stan idealny, sprawny, ładowarka - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/328-03-24, 0501/82-2349 
ZABAWKA MOTOREK .POLICJA’ akumulatorowy, dla 
dziecka 3-5 lat, z ładowarką • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/325-84-69
ZABAWKA SAMOCHODZIK PORSCHE 929 2-osobowy, 
2 biegi + wsteczny, nowe akumulatory, ładowarka, na gu
mowych kołach, stan idealny, dł. 160 cm, szer. 90 cm - 800 
zł oraz JEEP 1-osobowy, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0605/27-23-50
ZABAWKA SAMOCHODZIK MAX THUNDER terenowy.
4-kołowy, akumulatorowy, 6 V, od 3 do 6 lat, maksymalnie 
30 kg, 2 h jazdy, mało używany, na gwarancji, - 500 zł. 
Wrocław, (el. 0601/98-5447
ZBIORNIK METALOWY na wodę i inne decze, poj. 2000 
I, z blachy ocynkowanej, typowy, produkcji fabrycznej, na 
płozach, z zaworami, - 690 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-26-76
ZBIORNIK METALOWY stalowy, jednopłaszczyznowy, izo
lowany, po materiałach pędnych, 20 m3, stan b. dobry, •
2.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-13-43 w 
godz. 7-15
ZBIORNIK PLASTIKOWY w siatce ocynkowanej, na eu- 
ropalecie. poj. 11001. z zaworem kulowym, - 300 zł. Biela
wa, tel. 074/833-1540,0606/66-92-29 
ZBIORNIK PLASTIKOWY 1.0001, stelaż, na palede, - 210 
zł. Strzegom, tel. 0601/9249-04 
ZBIORNIK PLASTIKOWY na olej opałowy lub wodę, poj. 
16001, wym. 155 x 75 x 155 cm, • 400 zł. Świebodzice, tel. 
074/8544 8 43, 0608/42-04-56 
ZBIORNIK PLASTIKOWY na europalecie i stelażu, nowy, 
z zaworem, 1.200 I • 180 zł/szt. Ząbkowice Śląskie, tei. 
074/815-52-39
ZBIORNIK PLASTIKOWY z tworzywa TWS, poj. 50 m3, 
stan b. dobry, - 3.000 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-51-39 
ZBIORNIKI NA OLEJ OPALOWY mazut, 1500 litrów, - 800 
zł. Krzeszów, tel. 075/742-33-40 
ZBIORNIKI PLASTIKOWE w aluminiowym koszu, poj. 
10001, - 250 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-55-96 
ZBIORNIKI PLASTIKOWE na olej opałowy, o poj. 10001, 

. nowe, 2 sztuki, wraz z oprzyrządowaniem, - 1.600 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/783-46-44 
ZBIORNIKI PLASTIKOWE w kratownicy z rurek ocynko
wanych, poj. 10001, doskonałe na wodę, olej opałowy, itp, 
- 250 Zł. Lubin, teł. 0608/6249-58 po godz. 15 
ZBIORNIKI PLASTIKOWE w stelażu, 10001, z dużym kor
kiem wlewowym na górze, zawór spustowy na dole, na 
wodę, kwasy, paliwa i inne • 180 zł/szt. Wiązów, tel. 

. 0603/50-83-55, 071/393-11-90 
ZBIORNIKI PLASTIKOWE na palecie w koszu, poj. 1.100 

;'L - 300 zł. Wrocław, tel. 0601/72-2941 
ZBIORNIKI STALOWE na szambo lub paliwa, poj. 3-50 tys. 
litrów, w cenie 700-5400 zł., tel. 075/746-20-48, 
0608/89-7845 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem • AC0232 www.autogielda.com.pl) 
ZBIORNIKI STALOWE na paliwo, szambo, poj. od 30001 • 
50001, z transportem, cena od 1000 zł do 5000 zł. Brzeg, 
tel. 0608/71-25-23
ZBIORNIKI STALOWE w kształcie walca, poj. od 10.000 
do 24.0001, z grubej blachy, zaizolowane, idealne na szam
ba, wodę, paliwa lub inne cele, cena od 1.800 zł do 2.500 
.zł/szt. Lubin, tel. 0502/60-93-39 
ZBIORNIKI STALOWE na wodę i inne ciecze, pój. 20001, 
blacha ocynkowana, typowe, prod. fabrycznej, na płozach, 
z zaworami, • 690 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-26-76 
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 600 I, zbiorniki KO-1, armatura mle
czarska (fi 50 i 75)., tel. 062/785-65-75 
01028261

ZEGAREK damski, złoty, z bransoletą, nowy, waga 15,6 g, 
-1.000 żł. Wałbrzych, tel. 074/665-74-03 
ZEGAREK CASIO PRO TREK z GPS-em, na rękę, naj
mniejszy na rynku, -1.100 zł. Wrodaw, tel. 0603/3343-63 
ZEGAREK ROLEX męski, quartz, pozłacany, ciemna tar
cza, nowy, - 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-74-03 
ZEGAREK SEIKO automat, nie używany, - 180 zł oraz 
kwarcowy, nie używany, - 50 zł. Wrocław, tel. 787-28-38 
ZGUBIONO LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ nr 116157, Uni
wersytet Wrodawski. Wrodaw, tel. 0502/95-71-37 
ŻALUZJE POWLEKANE białe, 50 cm, • 10 zł /szt. Kobyla 
Góra. tel. 062/731-68-93

APARAT CANON EOS 500 N obiektyw Sigma Aspherical Ma- 
cro 28*200 + filtr UV, torba, battery pack, nowy, • 1.750 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-1
APARAT CANON EOS 5000 zoom 38-76 + futerał, stan ide
alny, • 600 zł lub zamienię na aparat kompaktowy dobrej kla
sy (zoom). Świdnica, tel. 074/853-53-07 w godz. 7-15 
APARAT CANON EOS 50E body * 1.550 zł, Baterry Pack 
BP50 - 190 zł, lampa Metz 32M3, z adapterem SCA3101 i 
dodatkowym ekranem - 620 zł, obiektyw Tamron 28-200 LD *
1.000 zł lub całość 3.100 zł. Wrodaw. tel. 0602/41*88*23 
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. Wrodaw, tel. 
387-13-75, 0606/77-92-47
APARAT CANON EOS 50 E + obiektyw Canon 28 - 80 
USM, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 0503/03-00*47 
APARAT CANON EOS 500N srebrny, obiektyw 38-79 
zoom. nowy, instrukcja po polsku, wszystkie funkcje, •
1.100 zl. Wrodaw, tel. 071/321-69-52,0601/78-51-51 
APARAT FOTOJOKER automatyczny, zomm 35-60, elek
troniczna migawka, DX, samowyzwalacz, - 280 zł. Wro
cław. tel. 071/785-79-63,0607*74-00-90 
APARAT FUJIFILM GA Professional, format 6x4.5 cm, 
nowy, • 4.200 zł. Leszno, tel. 0600/38*69*35 
APARAT JENOPTIC BIOTAR zoom 35-70, prod. niemiec
kiej, datownik, redukcja czeronych oczu, AF, samowyzwa
lacz, kolor srebrno-granatowy, kompakt, z futerałem, nowy - 
320 zł. Wrocław, tel. 071/325*45*92 po godz. 18, 
0603/94-02*16
APARAT KIEV Jupiter • 8M. 2/50, nowy, • 500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-74-03
APARAT KODAK ADVANTIX automat, 3 formaty zdjęć, za
pakowany, • 150 zł. Wrodaw, tel. 071/344-81*35 
APARAT MINOLTA MAXXUM 9000 z obiektywem 28-105 mm, 
* t.200 zł. Kowary, tel. 075/718-21-93,0609/52-14-30 
APARAT MINOLTA RIVA ZOOM 105 małe rozmiary, obudo
wa ze stali nierdzewnej, • 600 zi. Legnica, tel. 0502/89-3944 
APARAT MINOLTA 404 SI z obiektywem 28*105 mm, nowy, •
1.300 zł. Wrodaw, tel. 0603/59-7942 
APARAT MINOLTA DYNAX 505SI super + obiektyw Minolta 
28 -80,-1.400 zł. Wrodaw, tel. 0503/03-0047 
APARAT NIKON F 80 nowy, w pudełku, instrukcja w j. pol
skim + 2 obiektywy Nikkor 28-80 i 75-240 mm, - 3.100 zł. Je
lenia Góra, tel. 0601/83-50-04 
APARAT NIKON F 60 nowy, z obiektywem 28-80D, • 1.500 
zł. Kowary, tel. 075/718-31-29
APARAT NIKON F-801 lampa błyskowa dedykowana AF2 
2020, obiektyw Sigma 28-70, św. 1.3.5-1.4.5. -1.800 zł. Niem
cza. tel. 074/837-60-93,0605/46-65-65 
APARAT NIKON F301 półprofesjonalna lustrzanka, stan ide
alny, zoom 28-70, obiektyw z funkcją .macro’ , metalowy kor*, 
pus, czarny - 950 zl lub zamienię na tańszy, automat Oleśni
ca, teł. 0604/9740-16
APARAT NIKON APS Nuvis, prawie nowy, automat, zaawan
sowane funkcje • 600 zł lub zamienię na dwa rowery. Wro
cław, tel. 337-1249
APARAT NIKON 801S AF, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0603/3343-63
APARAT NIKON F60, 2000 r. obiektyw Sigma 28-80, mało 
używany, stan b. dobry -i- torba, - 1.350 zł. Wrodaw, tei. 
339-85-60,0605/51-94-24
APARAT OLYMPUS MJU ZOOM 105 GOLD pudełko, futerał, 
datownik, wykonuje atrakcyjne zdjęda, • 800 zł. Wrodaw, tel. 
0602/61-36-17
APARAT TRAYELER nowy, AF, datownik, DX - czytnik, czas 
B, samowyzwalacz, zdjęcia seryjne, redukcja czerwonych 
oczu, 1 film, baterie, futerał, wszystko w kartonie, -150 zł. 
Wrodaw, tel. 071/373-44-81,0604/07*5949 
APARAT ZENTT122 stan idealny, mało używany, oryginalny 
futerał, • 160 zł. Jelenia Góra. tel. 075/752-39-31, 
0604/18-07-94
APARAT ZENIT TTL, -100 zł. Prochowice, tek 076/85845-58 

•APARAT ZENIT EM, -120 zł. Świdnica, tel. 074/853-10-02 
APARAT ZENIT 122 z lampą błyskową i futerałem, stan b. 
dobry. - 200 zł. Wrocław, tel. 071/785-09-82 
APARAT ZENIT 122 2 lampy + futerał -120 zł. Wrodaw, tel. 
071/34647-80
APARAT CYFROWY FUJI FILM FINE P1X 6800 zoom. nowy, 
- 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17, 
0501/15-50-90
APARAT CYFROWY MUSTEK MDC-800, - 1.100 zł. Bole
sławiec, tel. 0606/49-14*39
APARAT CYFROWY OLYMPUS C-960 zoom, rozdzielczość
1.3 MG pix, z kartą pamięd SmartMedia 15 MB, - 1.550 zł. 
Wrodaw, tel. 0502/34-35-27
FILTR POLARYZACYJNY POLARIZER średnica fi 58 mm, - 
60 zL Wrodaw. tel. 0600/15-62-75 
KABEL DO APARATU OLYMPUS C-900 zoom. cyfrowy, 1,3 
milion pixeli, do połączenia aparatu z komputerem, wyjśde 
na dżek. Namysłów, tel. 077/410-15-36 
KARJY PAMIĘCI COMPACT FLASH oraz Smart Media, do 
aparatów cyfrowych - od 300 zł. Wrodaw, tel. 0604/88-52-29 
KUPIĘ ŚWIATŁOMIERZ ŚWIERDŁOWSK 4. Boguszów-Gor- 
ce, tel. 074/844-87-19 po godz. 17 
LAMPA BŁYSKOWA MINOLTA 3500 XI mało używana, stan 
idealny, - 770 zł. Kłodzko, tel. 074/865-60-59 po godz. 20 
LORNETKA nowa, 20 x 60, • 250 zł. Świdnica, tel. 
074/853-06-21,0606/23^5342 
MIKROSKOP 2-OKULAROWY nowy, biologiczny • 540 zł, mi
kroskop, 2-okularowy, stereoskopowy, nowy • 600 zł, lornet
ka, 7 x 50, nowa -158 zł. Wrodaw, tel. 071/322-21-13 
MINILAB z wyposażeniem, -17.000 zł lub zamienię na busa 
osobowego albo inne propozycje. Wrocław, teł. 071/357-89-85 
MINILAB NORITSU 801 Lafot F5, formaty od 9x13 dó 13x19 
cm, w pełni sprawne, • 29.000 zi lub zamienię/Wałbrzych, tel. 
074/837-18-86
NEGATYWY KODAK 200/36, cena 8 zł/szt. Wrocław, tel. 
37344-81.0604/07-5949
OBIEKTYW do Globiki, 4.5/300. - 150 zł. Prochowice, teł. 
076/85845-58
OBIEKTYW COSINA 3.5*5.6 28*210 mm, do Canon EOS (AF). 
nowy • 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 Minolty 
AF, - 220 zł. Kowary, tel. 075/718-21-93 
OBIEKTYW JANPOL COLOR110 zł. pryzmat do aparatu Pen- 
tacon -110 zł. Prochowice, tel. 076/85845-58 
OBIEKTYW MINOLTA AF 35-70 • 350 zł. AF 70-210 • 850 zł. 
stan b. dobry, razem 1.100 zł. Wrocław, tel. 0608/01-75-70 
OBIEKTYW SIGMA zoom 70-300 AF Macro. 4.5-5.6, do apa
ratu Nikon, • 1.100 zł. Wrodaw, tel. 0603/3343-63 
POWIĘKSZALNIK KROKUS KOLOR stan b. dobry, -100 zł. 
Prochowice, tel. 076/85845-58 
POWIĘKSZALNIK KROKUS 35SLI3 suszarki, maskownice, 
kuwety, zegar, kpi, - 200 zł. Złotoryja, tel. 0601/53-93-11 
RZUTNIK pisma i fologramów, • 400 zł. Bolesławiec, tel.

. 075/732-78-91 
STATYW FOTOGRAFICZNY 120 • 180 zł. lampa błyskowa. 
220 V - 38 zł. Wrodaw. tel. 071/322-21-13 
WYWOŁYWARKA DO FILMÓW WPC 404. na podgrzane po- 
wietrze, prawie nowa, - 600 zł. Leszno, tel. 0604/93-74-52
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WYPOSAŻENIE BIUR, MIESZKAŃ, 
SKLEPÓW I GASTRONOMII

„K S E R O K O P IA R K I”

ABC - ARTYKUŁY UŻYWANE Z ZACHODU: kom- 
piety wypoczynkowe (skóra, welur), lampy, namio
ty, ławy, telewizory kolorowe, AGD, kosiarki do tra
wy, materace, rowery, opony, art ogrodowe i inne, 
zapraszamy od pon. do sob., w godz. 9-17. Strze
gom, ul. Dolna 34, tel. 074/855-41-23 01025141
IMPORTOWANY NOWY TANI SPRZĘT AGD do 50% 
ceny: zmywarki, pralki, lodówki, kuchenki gazo
we i elektryczne, duży wybór grzejników gazo
wych na olej opałowy i grzejniko-kuchni. OKAPY 
KUCHENNE ze stali szlachetnej, B. DUŻY WYBÓR. 
Zapraszamy w godz. 10-18, w sobotę 10-15. Wro
cław, ul. Glebowa 4 (boczna Borowskiej, za wia
duktem kolejowym 60 m2 w lewo). Tel. 
071/373-06-74 lub 0501/51-86-90 01023491

URZĄDZENIA CHŁODNICZE 
MEBLE SKLEPOWE 

na wymiar - PRODUCENT
WAGI, KRAJALNICE 1 

AWER - IGLOO § 
ŚWIEBODZICE, ul. Krasickeigo 24 

tel. 074/854-04-86

Raty Leasing Seriws 
Największy wybór, niskie ceny

T E L E F A K S Y
Używane, w dobrym stanie technicznym, 
zgw arancją. o f e r u j e : p p

| Wrocław, ul. Fabryczna 12 
telJfax 071/359 46 52

ALARM BEZPRZEWODOWY sygnalizacja do mieszkania, o 
włamaniu, otwarciu drzwi, w piwnicy, garażu itp., możliwy 
montaż, - 460 zł. Świdnica, te). 074/853-52-51,0609/27-11-27 
AUTOMAT DO NAPOI GORĄCYCH SPRENGLER. używa
ny, stan b. dobry - 2.000 zł/szt. Nysa, tel. 077/435-89-32 
AUTOMAT DO NAPOI GORĄCYCH b. duży wybór napoi. 36

W Y P R Z E D A Z
O K A Z J A

PILN IE sprzedam  w ysokiej jakości:
• now e m eble biurowe na gwarancji '
• centralkę telefoniczną SIEM ENS z aparatam i, na gwarancji

0P012252 Kontakt: 0-607 576 006
rodzajów kaw, herbata, czekolada, zupa, cappucino, podświe
tlany przedni panel + wrzutnik wydający resztę, - 4.500 zł. 
Nysa, tel. 077/435-54-13,0603/16-71-32 
AUTOMAT DO KAWY PODCIŚNIENIOWY automat, - 2.500 
zl. Żary, lei. 0602/51-05-11
BATERIA WANNOWA DAMIXA nowa, 3-otworowa, chromo
wana, wyciągana słuchawka prysznica, -1.200 zł i zlewozmy
wakowa KLUDI-MIX nowa, 1-otworowa, chromowana, • 500 
zł. Wrocław, tel. 071/788-81-65 po godz. 15 
BIURKO młodzieżowe, -100 zł. Lubin, tel. 076/842-54-87 
BIURKO kolor orzech ciemny, krzesło (tapicerka skórzana), 
pomocnik dębowy ciemny, stół dębowy jasny, na 12 osób, ława 
+ 6 krzeseł dębowych, kredens, witryna, - 500 zł. Syców, tel. 
062/786-15-55 J
BIURKO, używane, • 50 zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w 
godz. 8-16
BLAT CERAMICZNY BUDERUS - JUNO 5 pól grzewczych w 
tym jedno halogenowe, brązowy - 400 zł oraz blaty innych 
firm, od 200 zł/szt. Wrocław, tel. 071/355-12-94 po godz. 15 
BOJLER ELEKTRYCZNY BIAWAR120 litrów, na gwarancji,
- 500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
BOJLER ELEKTRYCZNY z grzałkami elektrycznymi, 1601, - 
200 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-26,0601/76-02-51 
CHŁODZIARKA POLAR EW 10, - 450 zł., EW 20, - 450 zł. 
ŻAGAŃ 90 dm3, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/327-92-79, 
0501/48-09-08
CIĄG GASTRONOMICZNY 2 frytkownice, stół grzewczy, -
5.000 zł. Lubin. teł. 0605/28-92-46 
DESKA DO PRASOWANIA z regulacją wysokości. - 20 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-27-46 po 20 
DESKA DO PRASOWANIA SINGER profesjonalna, z grzał
ką i odciągiem pary + żelazko profesjonalne z wytwornicą pary,
- 600 zł, Wrocław, tel. 071/328-13-47,0503/50-86-33- 
DESKA SEDESOWA biała, - 10 zł. Wrocław, tel. 
071/368-17-45
DYWAN wełniany, 2x3 m, -150 zł. Lubin, tel. 076/842-54-87 
DYWAN 2,5 x 3,5,' nowy, wełniany, brązowo-piaskowy - 630 
zł. Wrocław, tel. 071/352-60-41
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DYWAN wym. 4 x 5 m. kowarski, 80% wełny, bordowy we
wzory, stan b. dobry, - 300 zł. Wrocław, tel. 0602/62-06-90
EKSPRES DO KAWY SAECO „Via Venezia", ciśnieniowy, z
młynkiem, serwisowany, stan b. dobry, - 690 zł. Wrocław, tel.
071/354-17-02,0601/94-20-73
EKSPRES DO KAWY ZELMER 114.3, • 50 zł. Wałbrzych, tel.
0608/31-29-54
FILTR DO WODY .odwrócona osmoza’, stan idealny, nowy -
3.200 zł, -1.700 zł. Wrocław, tel. 071/373-27-63 
FILTR DO WODY OSMOT prod. USA, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-41-53
FOTEL 1-osobowy, rozkładany, pojemnik na pościel, • 170 zł.
Wrocław, tel. 071/341-42-44
FOTELE 4 szt, - 250 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-37-11
FROTERKO-ODKURZACZ, • 150 zł. Owiesno, tel.
074/837-58-95
FRYTKOWNICA GAZOWA grill gazowy z rusztem lub patel
nią, wym. 65 x 55 x 30 cm, • 1.300 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0802/72-19-40 
GRZEJNIKI OLEJOWE prod. niemieckiej, nowe, 1l/5g, 4 kW. 
- 400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
GYROS 4-palnikowy, niezależnie współpracujące palniki ga
zowe, nowy, nie używany, w kartonie, -1.550 zł. Wrocław, tel. 
071/316-25-01
GYROS GAZOWY 2-palinkowy i 3-palnikowy, ód 10-25 kg 
wsadu, bemar gazowy, • 1.600 zł. Przylesie, • tel. 
077/412-39-78,0602/72-19-40 
HYDROFOR 1-fazowy, zbiornik 300 litrów, - 350 zł. Lubiąż, 
tel. 071/384-71-30
JUNKERS GAZOWY VAILLANT prod. niemieckiej, na gwa
rancji, na gaz ziemny lub propan, do łazienki lub kuchni, moż- 

. liwość montażu • 400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-01-01
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GONDOLA MROZNICZAI
GM 200 (mrożonki) BYFUCH-gwarancja I

ZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
W-w, ul. Rychtalska 10-14, tel. 071/329-11-69

JUNKERS GAZOWY PG-6. -1 00  zł. Legnica, tel. 
076/722-75-35
JUNKERS GAZOWY wiszący. 2-funkcyjny. 27 kW, -1.500 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-88-91.0608/39-81-37^
KANAPA 2-osobo\̂ a, rozkładana, wym 130x200 cm - 200 zł, 
2 pufy - 30 zł/szt. (komplet, kolor brązowy). Wrocław, tel. 
071/339-07-79

KANAPA SKÓRZANA rozkładana, czarna - 500 zł, brązo- 
wo-wiśniowa - 450 zł. Wrocław, tel. 071/367-83-84 
KASA PANCERNA 120x 55 cm, skarbczyk w środku. • 1.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-15-67 
KASA PANCERNA poniemiecka, wys. 180 cm, • 800 zł. Zie
lona Góra. tel. 0601/24-17-80
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KASA PANCERNA 60 x 60 x 80, • 600 zł. Żagań. tel. 
068/477-56-63 '
KASA FISKALNA termiczna, szuflada - 1.800 zł. Wrocław, 
teł. 0604/23-01-81
KASA FISKALNA BINGO 700 kodów, na gwarancji, dla ma
łej działalności, - 500 zł. Pisarzowice, tel. 062/731 -60-02 
KASA FISKALNA ELZAB FIESTA, - 1.200 zł. Strzelin, tel. 
071/392-88-91,0608/39-81-37 ' /
KASETON ŚWIETLNY zewnętrzny o wym. 70x150 cm, • 400 
zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
KLIMATYZATOR 5 kW, - 2.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-65-37,318-21-Q2
KLIMATYZATOR PANASONIC kasetonowa, 8 kW, -1.600 zł. 
Przedborów, woj. kaliskie, tel. 0601/58-11-31 
KLIMATYZATOR używane, po przeglądzie, różne wydajno
ści, również przenośne, do pokoju, kempingu/stan b. dobry, •
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/336-23-51,0603/91-54-12 
KLIMATYZATOR przenośny, 2.6 kW, na kółkach, 220 V. -
1.500 zł. Wrocław, tel. 0602/28-97-67 
KLIMATYZATORY SKLEPOWE biur, domków, magazynów, 
różne typy, zasilanie 220 V, używane, sprawne • 700-1.800 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-44-42 po godz.20,0605/20-92-20 
KOJEC DLA DZIECKA prod. włoskiej, o wym. 1,0 m x 1,0 m, 
składany na pół, stan b. dobry, • 150 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-55-55
KOJEC DLA DZIECKA oraz łóżeczko turystyczne • 90 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/787-88-11
KOJEC DLA DZIECKA CHICCO stan dobry - 220 zł. Wro
cław. tel. 071/333-52-56
KOJEC DLA DZIECKA, • 70 zł. Złotoryja, tel. 0601/53-93-11 
KOMINEK w stylu Ludwika XVI, atrapa, kolor biały, kość sło
niowa lub brązowy, - 300 zł. Wrocław, tel. 0600/52-12-48 
KOMINEK Z PIASKOWCA, - 1.300 zł. Szczytna, tel. 
0609/39-36-77, woj. wałbrzyskie 
O  KOMIS - SKUP-SPRZED AŻ. Wyposażenie sklepów, 

lady, regały, wieszaki, stojaki ekspozycyjne, po
szukuję tanich towarów, Borowa przy trasie Wro
cław • Oleśnica, tel. 071/315-71-31 01028581

O  KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, kolor wi
śniowy, nowy, 3+2+1, komplet brązowy, na dębo
wym stelażu 3+1+1, różne kolory skór oraz napra
wy starych kompletów skórzanych, dobre ceny. 
Wrocław, teL 071/341-58-06, 0501/48-28-79 
02025331

KOMPLET WYPOCZYNKOWY skóropodobny, czamy, 3+2+1,
+ ława, • 700 zł i narożnikowy, kolor miodowy, + ława, - 600 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-81-05 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3 + 2 + Vbrązowy, 
stan b. dobry, -1.400 zł. Jawor, tel. 076/870-60-52 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY, nierozkładany, 3 + 2 +1, stan 
dobry, -100 zł. Jelenia Góra. tel. 075/642-12-74 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, bordowo-zielony we
lur, stan idealny, • 650 zł. Lubin, tel. 076/749-09-75, 
0502/68-63-52 w*
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany. 3 + 2 + 1, - 2.000 
zł. Łubów, tel. 065/544-72-59
KOMPLET WYPOCZYNKOWY brązowa skóra, stan b. do
bry, 3+2+1, - 1.200 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-29-91, 
0600/21-66-59
KOMPLET WYPOCZYNKOWY welurowy, 3+2+1, -1.500 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-29-91,0600/21-66-59 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, brązowa skóra, na 
dębowym stelażu, -1.300 zł. Syców, tel. 0607/20-31-62 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY jasnofioletowy, skórzany, stan 
idealny, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/347-77-77 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY, sofa rozkładana z pojemni
kiem na pościel i 2 fotele, jasne drewno, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-20-21
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka. 2 fotele, 2 pufy na 
sprężynach, gwarancja, • 800 zł. Wrocław, tel. 0607/43-23-55 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, nierozkładany, nowy, 
skórzany. Zielona Góra, tel. 068/360-62-97,0602/83-81-67 
O  KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1, skóra nu- 

buk w różnych kolorach, b. miękkie siedzenia i 
oparcia, podwójne sprężyny, wzory eksportowe. 
Nowe, na gwarancji, ceny producenta, bez pośred
ników, wyprzedaż - ceny od 3.000 zł! II Pilnie. Nysa, 
tel. 077/448-24-60, 077/433-02-55, 0607/38-52-33 
01023671

KOSTKARKA DO LODU gastronomiczna, wydajność ok. 40 
kg/doba, • 2.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-21-02, 
318-65-37
KRAJALNICA DO PIECZYWA elektryczna, stan b. dobry, 2 
szt. - 3.000 zł/szt. Kłodzko, tel. 0602/75-03-20 
KRAJALNICA DO PIECZYWA JAC automat, - 4.200 zł. Woj
cieszów, teł. 0603/98-34-50
KRAJALNICA DO WĘDLIN I PIECZYWA, • 35 zi. Wrocław, 
tel. 071/321-63-20 -
KREDENS KUCHENNY biały, • 100 zi. Wrocław, tel. 
071/351-24-98 po godz; 16
KRZESŁA BIUROWE, obite materiałem (nowe). • 130 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-29-74,0503/07-67-95 
KRZESŁO BIUROWE obrotowe, nowe, - 350 zi. Wrocław, tel. 
071/322-68-21
KSEROKOPIARKA CANON mała, przenośna, - 590 zł. Wro
cław, tel. 0604/88-52-29
KSEROKOPIARKA CANON NP 1020, • 980 zł. Wrocław, tel. 
0609/49-48-37
KSEROKOPIARKA INFOTEC 9048 DZ profesjonalna, ser
wisowana, podajnik papieru, sorter, Duplex, 3 kasety, szafka, 
możliwa faktura, stan dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/373-34-39,0501/10-18-38 
KSEROKOPIARKA KONICA 1020 format A3. A4, zoom do 
200%, nowy toner, serwisowana, stan dobry, -1.100 zł. Wro
cław, tel. 071/795-49-09
KSEROKOPIARKA RANK XEROX XE-62 kolorowa, powięk
szanie, pomniejszanie, mało używana, - 1.500 zi. Wrocław, 
tel. 071/362-82-41
KSEROKOPIARKA RICOH FT 5580 uszkodzona. • 1.000 zł. 
Opole, tel. Ó77/455-12-75
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 5020,50 kopii/min., format A3, 
A4, powiększenie pomniejszenie od 50-200%, możL metody ' 
książkowej, sorter + piedestał, możl. faktura VAT, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 0603/33-23-19
KUBKI KAMIONKOWE z likwidacji magazynu -1.50 zł/szt., 
powyżej 50 szL 30% rabatu. Wrocław, tel. 0608/70-56-89 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA z blatem ceramicznym, - 550 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-47-45,0601/19-69-61 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA prod. niemieckiej, stan ideal
ny, -170 zł. Legnica, tel. 076/862-13-76 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA, • 350 zł. Lubin, tel. 
076/842-54-87
KUCHENKA ELEKTRYCZNA w stanie idealnym, - 200 zł. 
Oława. tel. 071/313-00-32
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KUCHENKA ELEKTRYCZNA 4-palnikowa, z piekarnikiem, 
220/380 V, prod. niemieckiej, używana, • 150 zł. Syców, tel, 
062/785-35-26
KUCHENKA ELEKTRYCZNA prod. niemieckiej, ceramiczna 
płyta grzejna, 220/360 V, piekarnik, brązowa, do zabudowy, - 
610 zł. Szczytna, tel. 074/868-43-41,0604/32-17-25 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 2-palnikowa • 50 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-35-21
KUCHENKA ELEKTRYCZNA do zabudowania, 60 cm, brą
zowa, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/325-30-24, 0605/23-97-77 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA SIEMENS, BAUKNECHT z pły
tą ceramiczną, do zabudowy, piekarnik z termoobiegiem i gril
lem, srebrna i biała, stan idealny • 1.200 zł/szl Wrocław, tel. 
071/355-12-94 po godz. 15
KUCHENKA ELEKTRYCZNA ARISTON 4-palnikowa, z pie
karnikiem, brązowa, do zabudowy, - 370 zł. Wrocław, tel. 
071/325-44-84
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 4-palnikowa, z czasowym pie
karnikiem i termoobiegiem, frytkownica, zamrażarka 4-szu- 
fladowa, rożen i inne, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-53-96, 
0601/68-80-47
KUCHENKA ELEKTRYCZNA SIEMENS, 1995 r. 4-płytowe, 
piekarnik z mikrofalówką, • 600 zł. Wrocław, tel.. 
071/325-30-24,0605/23-97-77 ’
KUCHENKA ELEKTRYCZNO-GAZOWA INDESIT obudowa 
lnox, piekarnik elektr. z termoobiegiem, roczna, • 700 zł. Wro
cław, tel. 337-14-96
KUCHENKA GAZOWA EWA brązowa, nowa, - 200 zł. Kłodz
ko, tel. 074/647-15-67
KUCHENKA GAZOWA EWA stan b. dobry - 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/332-46-50
KUCHENKA GAZOWA 4-palnikowa, prod. polskiej, stan b. 
dobry, - 650 zł. Wrocław, tel. 0600/80-22-55 
KUCHENKA GAZOWA brązowa, piekarnik gazowy, stan b. 
dobry, okap do kuchni, brązowy, zlewozmywak, 2-komorowy, 
ze stali nierdzewnej, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/367-44-85/ 
0501/49-81-65
KUCHENKA MIKROFALOWA DAEWOO, talerz obrotowy, 
nadaje się do małej gastronomii, stan idealny, • 300 zł. Legni
ca, tel. 076/850-65-72,0600/30-67-82 
KUCHNIA WĘGLOWA nowa • 350 zł. Rogów Sobócki, tel. 
071/316-37-28
KUPIĘ KASĘ PANCERNĄ. Wrocław, tel. 0603/64-16-61 
KUPIĘ KASĘ PANCERNĄlub szafkę stalową, maks. masa 
110 kg. Wrocław, tel. 071/339-71-66 
KUPIĘ KLIMATYZATOR o wydajności do 80 m2, profesjo
nalny. Wrocław, tel. 071/352-50-19 po godz. 19, 
0601/70-24-98
KUPIĘ KSEROKOPIARKĘ format A4, w dobrym stanie, - 300
zł. Wrocław, tel. 0607/15-26-68
KUPIĘ MARKIZĘ BALKONOWĄ szer. 5m. Wrocław, tel.
0600/28-63-52
KUPIĘ PIEC CO GAZOWY VAILLANT wiszący, 2-funkcyjny, 
pompa, naczynie wyrównawcze, regulacja płomienia, regu
lator pokojowy, - 930 zł. Oborniki śląskie, tel. 0603/62-48-95 
KUPIĘ PIECE CO GAZOWE wiszące, jedno i dwufunkcyjne, 
mogą być uszkodzone - do 400 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
KUPIĘ PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ bębnową, nową, nie uży
waną, do 500 zł. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
KUPIĘ WYPOSAŻENIE KUCHNI gastronomiczne (przemy
słowe), piekarnik, duża kuchnia, taboret, ciąg produkcyjny. 
Wrocław, tel. 071/321-12-75,0602/45-89-54 
KUPIĘ ZAMRAŻARKI używane, do lodów i mrożonek, z roz
suwaną szybą (z góry). Oborniki Śląskie, tel. 0503/89-92-39 
KUPIĘ ZMYWARKĘ DO NACZYŃ do zabudowy, szer. 45 cm. 
nową lub mało używaną. Wrocław, tel. 071/789-07-71 po 
godz. 19
LADA CHŁODNICZA, • 1.500 zł. Hanna Szwajkowska, 57-362 
Krosnowice, gm. Kłodzko, ul. Tkacka 4/14 
LADA CHŁODNICZA + witryna chłodnicza, stan b. dobry, -
1.700 zł. Węglewo, gm. Wińsko, tel. 0605/26-44-51, 
0605/26-44-52
LADA SKLEPOWA czarna, • 50 zł. Lubin, tel. 0608/11-11-32, 
woj. wrocławskie.
LADA SKLEPOWA całość z blachy kwasoodpornej, w tym 
taboret elektryczny, witryna chłodnicza, lada chłodnia, ciepła 
lada, inne szafki, zmywarka do naczyń, barierki, stan b. do
bry, - 6.950 zł. Świebodzice, tel; 074/854-27-50, 
0604/51-09-85
LADA SKLEPOWA 2 szt., dwa regały, stojaki, - 600 zł. Wał
brzych, tel. 0602/17-71-36
LADA SKLEPOWA biała z czarnym blatem, 2 szt. • 150 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0601/51-85-29
LADA SKLEPOWA z szufladą, szafka, nowa, - 550 zł. Wro
cław, tel. 0501/05-21-77
LADY SKLEPOWE białe - 350 zł i 400 zł oraz szafka pod 
zlewozmywak, nowa - 250 zł. Wrocław, tel. 0605/31-19-55 
LAMPA STOJĄCA mosiężna podstawa, • 50 zl. Wrocław, tel. 
071/354-49-38
LINIA GASTRONOMICZNA GAZOWA dł. 175 cm, nowa, okap 
na całej długości, frytkownica 2-komorowa, bemar, patelnia 
beztłuszczowa, ryflowana, grill z rusztem i patelnią, -10.500 
zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78,0602/72-19-40 
LODÓWKA sklepowa, szklana, wym. 150 x 60 cm, stan b. 
dobry, mało używana, - 900 zł. Prusice, tel. 071/312-62-07 
LODÓWKA prod. niemieckiej, wym. 50x80 cm - 200 zł. Wro
cław, tel. 071/349-53-23 . ,
LODÓWKA SKLEPOWA 220 V, 1.9 m x 0:8 m x 0.7 m, stan 
dobry, - 400 zŁ Zdzieszowice, tel. 077/484-45-43, 
0602/50-21-58
LODÓWKA AMINA 3-szufladowa, z zamrażalnikięm,
1.5-roczna, - 1.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-88-91, 
0608/39-81-37
LODÓWKA MIŃSKI stan dobry, • 50 zł. Środa Śląska, tel. 
0608/80-43-40
LODÓWKA POLAR 136 mało Używana, stan b. dobry, • 100 
zł. Wrocław, tel. 071/333-49-48 
LODÓWKA POLAR stan dobry, technicznie sprawna -120 zł 
+ kuchenka gazowa 4-palnikowa, sprawna • 90 zł. Wrodaw, 
tel. 0607/33-76-47,071/328-25-29 
LODÓWKA POLAR TS-135 wys. 86 cm, szer. 51 cm, gł. 60 
cm, stan dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 071/351-45-66 
LODÓWKA SNAIGE biała, 2201, stan b. dobry, - 200 zł. Wro
cław, tel. 332-46-50
O  LODÓWKI od 170 zł, niem. lodówkozamrażarki, 

pralki aut. od 250 zł, niem. pralkosuszarki, zmy
warki, 6-12 miesięcy gwarancji, transport w gra
nicach miasta 40 zł, tel. 0602/89-12-81, Wanda

Nowicka. Wrocław - Karłowice, ul. Bończyka 32/17, 
tel. 0602/89-12-81 Dobroszyce, Sadków 42 - ser-  ̂
wis pogwarancyjny, renowacja z. gwarancją, za
miana (tel., jak na wyżej). Sadków, tel. 
0602/89-12-81 80008711

O  LODÓWKI, zamrażarki, pralki automtyczne, pral
kosuszarki, zmywarki do naczyń, maksimum 5-let- 
nie, kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki aut. ma
łogabarytowe, otwierane od góry, ceny 300-600 
zł, polskie pralki aut • od 250 do 450 zł. Gwaran
cja 6 mies. Negocjacja cen. Skup i naprawa. Opo
le, Wrocław, Wałbrzych, Świdnica. Dzierżoniów, 
Legnica, dolnośląskie, tel. 0503/74-46-11. Wro
cław, ul. Kowalska 111 a, tel. 071/345-68-51 
01029651

LODÓWKOZAMRAŻARKA LIEBHERR wym. 147 x 60 x 60,
2-drzwiowa, 2 szuflady, biała, samorozmrażająca, ekonomicz
na, stan idealny, na gwarancji - 590 zł. Lubin, tel. 
076/842-58-86,0602/17-48-60 
LODÓWKOZAMRAŻARKA MIŃSK ATLANT 2-drzwiowa, 150 
x 60 cm, stan b. dobry, - 330 zł. Wrocław, tel. 354-55-06 
LODÓWKOZAMRAŻARKA NO FROST 150x70x60 cm, poj. 
3001, - 300 zł. Syców, tel. 062/786-15-55 
LODÓWKOZAMRAŻARKA POLAR 2-komorowa, jednoczę
ściowa, stan b. dobry, pilne, - 240 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-09-22,0608/71-13-84 
LODÓWKOZAMRAŻARKA ZANUSSI wys. 140 cm, gwaran
cja 3 miesiące - 480 zł, lodówka z osobnym zamrażalnikięm, 
prod. zachodniej, gwarancja 3 miesiące • 420 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-20-76
ŁAWA ROZKŁADANA wym. 136 x 57 cm, -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-24-98 po godz. 16 
ŁAWOSTOŁY rozsuwane, solidne - 50 zł/szt., meble pokojo
we, 3 segmenty, stan b. dobry • 320 zł. Strzegom, tel. 
074/855-27-46 po 20
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z materacem oraz wózek 3-funkcyj- 
ny Perfferego, - 550 zl. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po 
godz. 19
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE COMBI VOX możliwość rozłożenia 
do 160 cm, komoda, przewijak, szuflady na pościel, wyjmo
wane szczebelki, białe, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/354-20-59 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE kolor brązowy, drewniane boki, 
150x50 cm, stan dobry, cena -100 zł + huśtawka gratis. Wro
cław, tel. 071/350-99-92
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z baldachimem, kołdra, poduszka z 
pościelą, • 250 zł. Wrocław, tel. 071/785-06-58, 353-33-59, 
0605/33-12-01
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE CHICCO stan b. dobry - 200 zł. Wro
cław, ter 071/333-52-56
ŁÓŻKA PIĘTROWE sosna, jedno i dwuczęściowe 200 x*90 x 
150 - od 370 zł • 450 zł + transport. Polanica, tel. 
074/868-18-18
ŁÓŻKO DO SYPIALNI 2-osobotoe, wym. 160x200 cm, - 510 
zł i PIĘTROWE, - 490 zł. Wrocław, tel. 0503/36-90-65 
MAGLOWNICA ELEKTRYCZNA KALINKA dł. wałka 60 cm, 
nie używana, - 90 zł. Wrocław, tel. 360-80-50 
MALAKSER nowy, -150 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-26, 
0601/76-02-51
MARKIZA wym. 4.5 x 1.2 m, zaokrąglona, stan b. dobry, -
1.100 zł lub zamienię na bramę garażową, kamerę video. 
Wrocław, tel. 071/781-64-79 /
MASZYNA DO PISANIA elektroniczna pamięć, korektor, z 
niemiecką czcionką, - 130 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/53-42-21
MASZYNA DO PISANIA CASIO CW 650 PL mowa. nie uży
wana, polska czcionka, nowoczesna, wyświetlacz, taśma ko
rekcyjna, pamięć, - 450 zł. Wrocław, tel. 0607/78-97-82 
MASZYNA DO PISANIA duża. 6-letnia, -150 zł. Wrocław, tel. 
071/353-41-53
MASZYNA DO PISANIA nowa, walizka, -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/324-27-86
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK przemysłowa, stan b. do
bry - 450 zł/szt. Oleśnica, tel. 071/398-35-38 
MASZYNA DO SZYCIA OVERLOCK-TOYOTA instr. obsługi,
- 812 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK napęd nożny, sprawna, ja
sna drewniana obudowa, stan dobry, • 300 zł. Wrocław, t&  
071/351-24-98
MASZYNA DO SZYCIA wieloczynnościowa, stan idealny, 
Amysa -190 zł. Privileg -120 zł. Wrocław, tel. 071/357-13-91 
MATERAC SPRĘŻYNOWY 2x 0.8, stelaż 2x 0.9, stelaż regu
lowany, -130 zł. Wołów, tel. 0601/19-14-48 
MATERAC na sprężynach, 140x200 cm, ze stelażem, mało 
używany.*-150 zł. Wrocław, tel. 071/357-69-21 
O  SPRZEDAŻ MEBLI STYLOWYCH prod. belgijskiej 

i holenderskiej, komplety wypoczynkowe, ze skó
ry i materiału, kredensy, stoły z krzesłami, sypial
nie, ławy, sekretarzyki, cena od 150 zł, transport 
gratis. Kobierzyce, tel. 0608/84-70-83, tel. 
071/311-18-02, 071/311-17-93, 0607/18-50-38 
82001211

O  MEBLE używane, z Holandii, tel. 0607/76-20-47, 
074/640-67-23 po 18 01027601

O  MEBLE niemieckie, używane: kuchenne z zabu
dowanym sprzętem AGD, pokojowe dębowe (wi
tryny, kredensy, meblościanki, stoły i krzesła), 
kompletne sypialnie (szafy z drzwiami przesuwa
nymi, pojedyncze łóżka z materacami), meble dę
bowe do przedpokoju i inne, w b dobrym stanie. 
Wrocław, tel. 0502/34-23-52, 071/788-87-98 
0Ź021761

MEBLE BAROWE o dł. 4 m, dwie szafki ze zlewozmywaka
mi, kolor jasny orzech, blat marmurek, -1.500 zł (możl. wyst. 
fakt. VAT). Wałbrzych, tel. 0502/41-03-31 
MEBLE BIUROWE nowe, eleganckie, szafy aktowe - 490 zł.

KLIMATYZACJA

Coo&

51-153 Wrocław, 
ul. Potockiego 25 
tel/fax: (071) 326-00-18 
tel: (071) 326-05-14 
tel. kom:: 0602 378 024 
e-mail: wrodaw@cool.lkp.pl

KLIMATYZATORY
typu SPLIT o

o

dla: biur, sklepów, 3 
aptek, pubów, restauracji 

i innych pomieszczeń.
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Belet Polska Sp. z o.o. 
Wrocław, ul. Sułowska 7 

tel./fax 071/346-23-16,0-603 658183

duże biurka • 270 zł, mniejsze biurka - 210 zł, fotele obrotowe 
199 zł. krzesła - 90 zł. Wrocław, tel. 0603/97*10*58 

MEBLE BIUROWE szafa 3*drzwiowa, biurko z kontenerem, 
nowe - 700 zł. Wrocław, tel. 0601/31*20-33 
MEBLE BIUROWE stoliki • 150 zł, biurka z 1 kontenerem - 
350'zł, szafy ■ 300 zł. Wrocław, tel. 071/782-05-90,' 
0605/83*38*20
MEBLE DO KUCHNI w tym zabudowana lodówka Siemens i 
okap kuchenny prod. niemieckiej,.* 800 zł. Legnica, tel. 
076/862-13-76
MEBLE OO KUCHNI lodówka, gazówka, stan b. dobry, -1.200 
zł. Piława Górna, tel. 074/837-17-58,0603/84-78-81 
MEBLE DO KUCHNI + wyposażenie, sypialnie, używane 
przez 5 lat, stan dobry, - 7.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/06-70-59
MEBLE DO SYPIALNI nowe meble, eksportowe, za połowę 
ceny fabrycznej, -1.800 zł lub sama szafa • 900 zł. Wrocław, 
tel. 0608/52-71-99
MEBLE MŁODZIEŻOWE z biurkiem, jasny brąz, dł. 267 cm, 
wys. 173 cm, stan dobry, -100 zł. Cieszków, tel. 071/384-81-48 
MEBLE POKOJOWE: segment pokojowy, komplet wypoczyn
kowy 2+2+1, ława, meble do kuchni, stół narożnikowy + tabo
rety, ceny od 70 zł. Lubin, tel. 076/846-58-76 
MEBLE POKOJOWE tapicerowane: 10 wersalek, na spręży
nach, skrzynie drewniane, w różnych kolorach, nowe, 10 tap
czanów, na sprężynach, skrzynie drewniane, w jednym kolo
rze, nowe. wym. 190 x 90 cm, poj. na pościel, idealne do ho
teli, pensjonatów, internatów, ośrodków. - 9.000 zł lub zamie
nię na samochód, chętnie diesel. Trzebnica, tel. 
071/38746-56, 071/312-63-58,0606/14-33-76 
MEBLE POKOJOWE meblościanka 3 x 90 cm, 1 x 45 cm, z 
barkiem, 2 fotele, stolik RTV, ława podnoszona rozkładana, - 
500 zł. Wrocław, tel. 341-41-69 
MEBLE POKOJOWE JAROCIN szafa, 2 regały, 2 kolumny, 
szer. 3,60 m, wys. 240, zadbane - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/351-76-99 po godz.19
MEBLE POKOJOWE (młodzieżowe), 2 i 1/2 segmentu + sza
fa, w tym biurko, czarne, dł. 280 cm, wys. 195 cm, - 400 zł.  ̂
Wrocław, tel. 071/336-39-52
MEBLE POKOJOWE kuchenne oraz do sypialni, szafy, kom
plet wypoczynkowy, stół, ławy, krzesła i narożnik + ew. sprzęt 

'■m, AGD oraz RTV, w całości lub osobno - 100-1.000 zł. Wro- 
' , jr" cław, tel. 071/311-51-95 po godz. 18,0605/07-07-12

MEBLE POKOJOWE meblościanka, dębowa, z narożnikiem, 
szer. 3,7 m, wys. 2,4 m + stolik, - 600 zł. Wrocław, tel. 
357-78-61
MEBLE POKOJOWE SEGMENT SALONOWY typ .elegant", 
mahoń, szklana witryna, halogeny, złote akcenty wykończe
nia, stan idealny, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/357-65-58 
MEBLE POKOJOWE I DO KUCHNI używane - do 500 zł. 
Parowa, gm. Osiecznica, tel. 075/731 -27-45 
MEBLE STYLOWE nowe, różne wzory i kolory: witryny, ko
mody, sypialnie, jadalnie, szafki RTV, po atrakcyjnej cenie. 
Świebodzice, tel. 074/854-33-56 
O MEBLE Z WIKLINY: fotele, krzesła, sofy 2-osobo- 

we, stoliki, etażerki, fotele bujane, Borowa przy 
trasie Wrocław - O leśn ica .., tel. 071/315-71-31 
01028591

MICROMAT-DUO 1250-1900 W, termoobieg, prod. niemiec
kiej, nadaje się do gastronomii, wym. 45 x 55 x 38 cm, - 350 zł 
lub zamienię na mikrofalówkę. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-34-14
MUSZLA kompakt, prod. czeskiej, nowa, • 150 zł. Kłodzko, 
tel. 074/647-15-67
MUSZLA z wylotem prostym • 20 zł. Wrocław, tel. 
071/368-17-45
NAROŻNIK POKOJOWY + fotel, uniwersalny, seledyno- 
wo-brązowy, pojemnik na pościel, 3-miesięczny, możliwość 
złożenia na mały narożnik i wersalkę, stan b. dobry, • 1.300 
zł. Głogów, teł. 076/834-77-45 
NAROŻNIK POKOJOWY praWy, rozkładany, • 400 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
NAROŻNIK POKOJOWY skórzany, rozkładany, z pojemni
kiem na pościel, prod. zachodniej, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/354-20-76
OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW 2-komorowa, nowa, - 800 
ẑł. Wrocław, tel. 071/393-91-31,0604/77-03-57 

ę&UDOWA NA KOMINEK metalowa, gotycka ■ 200 zl. bez 
wkładu. Paweł, Prusice, tel. 0601/57-69-98 po godz. 16. woj. 
wrocławskie
ODDAM MEBLE : wersalki (2 szt.), 2 fotele, górne części 
wersalek, fotel rozkładany, używane, za darmo (tylko całość). 
Mrozów, woj. wrocławskie, tel. 0603/30-60-25,0501/53-15-77 
ODKURZACZ RAINBOW stan b. dobry - od 2.600 do 4.500 
zł/szt. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
OKAP KUCHENNY nad kuchenkę gazową, z wentylatorem i 
światłem, kolor brązowy, - 50 zł. Legnica, tel. 076/722-75-35 
OKAP KUCHENNY, - 60 zł. Lubin, tel. 076/842-54-87 
OKAP KUCHENNY ARISTON brązowy, wym. 60x48x16 cm,
• 110 zł. Wrocław, tel. 071/325-44-84
OKAP KUCHENNY pochłaniacz, Whirlpool, brązowy, prawie
nowy, -100 zł. Wrocław, tel. 071/332-46-50
OSUSZACZ POWIETRZA 2 kW, - 2.000 zL Jelcz-Laskowice.
tel. 071/318-21-02.318-65-37
PALNIK OLEJOWY MANN 2-stopnioWy, 400 KW (1993 r.) - 
1200 zł, palniki na olej opałowy lub gaz (Giersch, Brotje, Kor- 
ting, Elco, Klokner) o mocach od 11 do 60 KW - ceny od 250 
zł do 400 zł/szt. Bielawa, teł. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
PATELNIA GASTRONOMICZNA elektryczna, uchylna,.wym. 
88 x 68 cm, grzałki ceramiczne, TE, - 1.200 zł. Mirków, tel. 
071/315-10-31
PIEC 80, - 3.000 zł. Opatówek, tel. 062/761-81-40, 
0605/31-89-10
PIEC DO PIZZY STOCK 2-komorowy, wym. 90x78x79 cm, - 
1.200. zł. Wrocław, tel. 071/352-46-12.0504/93-24-02 
PIEC CO ELEKTRYCZNY 2-12 kW, 220/380 V. nowy. nie uży
wany, regulacja temp. + pompa, - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0608/76-59-17
PIEC CO ELEKTRYCZNY z pompą, oryginalny. - 900 zł. Wro-. 
cław. tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
IEC CO GAZOWO-WĘGLOWY + komplet grzejników pła- 

sRich (fawirowych), - 500 zł. Wrocław, teł. 0601/75-54-64 
PIEC CO GAZOWY ELKA-2 pow. grzewcza 3.7 m2. moc 42 
kW, fabrycznie nowy, - 200 zł., teł. 077/404-61-61 (k00089): 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT VCW 180 XEV 2-funkcyjny, 
elektroniczny, przeponowe naczynie zbiorcze, pompa, wy
miennik ciepła, modulacja płomienia, zabezpieczenie ciągu 
kominowego i przegrzania, stan b. dobry, gwarancja, możli
wy dowóz do klienta, - 1.600 zł. Bielawa, tel. 074/833-1540, 
0606/66-92-29
PIEC CO GAZOWY ŚWIEBODZICE 1-funkcyjny + -termostat 
pokojowy, stan b. dobry, - 500 zł. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT VK 25, elektronik, zapłon iskro
wy. dokumentacja techniczna + pełne sterowanie pogodowe 
oraż Vaillant VKS 25. model świeczkowy, proste sterowanie, 
pompa, Vaillant MT 40, 2-funkcyjny, olejowo-gazowy, 1501 - 

\  cena od 600 zł/szt. Brzeg, tel, 0604/97-37-47
PIEC CO GAZOWY JUNKERS-BOSCH prod. niemieckiej, 15 
kW, wiszący, mało używany, do mieszkania, sklepu, domku, - 
600 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-01-01 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT z pompą wymuszonego obie-

PIECE GAZOWE „V A ILLA N T”
do ogrzewania mieszkania, domu: 

jednofunkcyjny CO wiszący - 800 zł 
dwufunkcyjny, standard -1.200 zl
dwufunkcyjny, elektronik -1.600 zł

gwarancja ■ montaż - tanio - serwis
tel. 076/850-63-92 lub 0604 340-166

OPP12326

gu, prod. niemieckiej, stan idealny, - 1.200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
PIEC CO GAZOWY 1-funkcyjny, pow. grzewcza 200 m2, - 
350 zł. Kłodzko, ul. Okrzei 26/II/20, po godz. 16 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT produkcji niemieckiej, 18 kW< 
na gwarancji, wiszący, na gaz GZ-50 łub propan • 900 zł oraz 
elektronik CO -1.400 zł, regulator pokojowy -130 zł. Legni
ca, tel. 076/850-63-92
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN Litola; 40 kW, stojący, że
liwny, niemiecki, pogodynka. na pow. grzewczą 300-500 m2. 
dom. hotel, warsztat. - 2.800 zł. Miłków, tel. 075/761-01-01 
PIEC CO GAZOWY BOSCH-JUNKERS ZW20 2-funkcyjny. 
kupiony w Polsce, - 1.900 zł. Namysłów, tel. 077/410-20-62 
po godz. 15
PIEC CO GAZOWY VAILLANT gwarancja • 950 zł, 2-funkcyj-, 
ny -1.200 zł. elektronik -1.600 zł. gazowy Junkers’  - 350 zł. 
Nowa Sól, tel. 068/387-12-43
PIEC CO GAZOWY GEBE 2-funkcyjny, zbiornik 45-litrowy na
ciepłą wodę, b. oszczędny, nowy, nie używany, - 4.300 zł.
Radwanice, teł. 071/311-71-99
PIEC CO GAZOWY BUDERUS grzewczy, 2-funkcyjny, 22-33
kW, stojący, - 2.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-88-91,
0608/39-81-37
PIEC CO GAZOWY Termet gco-19, 8 04/e na gaz gz 50, ze 
sterownikiem i zbiornikiem wyrównawczym, stan bardzo do
bry, - 400 zł. Wałbrzych, tel. 0604/21-86-06 
PIEC CO GAZOWY TERMET wiszący, 1-funkcyjny, używany, 
- 500 zł. Wrocław, tel. 071/346-23-10.0601/70-33-89 
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN Vitopend 100, 8-24 kW, 
2-funkcyjny, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 0603/75-17-79 
PIEC CO GAZOWY CREDAN żeliwny, 24 kW, nie używany, - 
350 zł. Wrocław, tel. 071/398-96-77 po godz. 17, 
0502/30-28-90
O  PIEC CO GAZOWY VAILLANT VCW 18-28,1996 r. 

pełny elektronik, 2-funkcyjny, używany przez 1 se
zon, modulacja płomienia, instrukcja obsługi, 
gwarancja, możliwy dowóz i sprawdzenie. Pierw
sze uruchomienie gratis, • 1.500 zł. Brzeg, tel. 
0604/97-37-47 02024341

PIEC CO OLEJOWY TORUS mało używany, tanio, -1.800 zł. 
Trzebnica, tel. 071/312-85-54,0609/49-86-30 
PIEC CO STALOWY oryg. fabiyczny, używany 4 lata, nada
jący się na domek, - 450 zł. Świdnica, tel. 074/853-66-08, 
0604/73-89-11
PIEC CO WĘGLOWO-KOKSOWY 1.2 m2 (100 m2), pompka 
do c.o., manotermometr, używane 2 sezony, stan idealny, piec 
izolowany .Olsztyn", obecnie zalany wodą, • 650 zł. Otmu
chów. tel. 077/431-46-42

KOTŁY NA DREWNO OP°12212 
EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE

* spalają drewno i odpa
dy drewna
* najtańsze w eksploatacji
* 12 h pracy kotła po za
ładowaniu drewna
* pełny serwis gwaran
cyjny i pogwarancyjny

TECHNIKA  GRZEW CZA

Ł R £ Ł T Y £
ul. Piastowska 17; 58-260 Bielawa
tel. (074) 834 44 85; tellisa .. (074) 834 42 64
tel. kom. 0605 423 663; 607 44 88 68

PIEC CO WĘGLOWY wysoki, nowy, - 900 zł. Jedlina-Zdrój, 
tel. 074/845-53-95
PIEC CO WSZYSTKOPALNY sam. duża komora spalania 100 
x 100 x 100 -1.300 zł. Polanica, tel. 074/868-18-18 
PIEC CO ŻELIWNY CAMINO pow. grzewcza 0.9 m2, używa
ny, stan dobry, • 300 zł. Wrocław, tel. 071/368-17-45 
PIECE CO GAZOWE ŚWIEBODZICE 1-funkcyjne. 22 kW, 
wiszące, z pompą, po przeglądzie, stan b. dobry - 400 zł (z 
1988 r.) i 500 zł (z 1993 r.). Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
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 T.500 zł. Karta 
gwarancyjna, zaświadczenie o sprawności, pierw
sze uruchomienie gratis. Fachowe doradztwo i 
sprawdzenie pracy kotła na miejscu. Możliwy do
wóz. SERWIS I NAPRAWY PIECÓW GAZOWYCH, 
Brzeg, tel. 0604/97-374 7 02024331

PŁYTA ELEKTRYCZNA CERAMICZNA + piekarnik, - 850 zł. 
Wrocław, tel. 0608/69-73-30,0606/92-96-56 
PŁYTA GAZOWA MASTERCOOK pod zabudowę, 4 palniko
wa, srebrna, elektryczny zapalnik, nowa, nieużywana, - 360 
zł. Wałbrzych, tel. 074/849-14-33 
POCHŁANIACZ KUCHENNY, 3 stopnie regulacji, - 80 zł. 
Opole, tel. 077/460-80-39
PODGRZEWACZ WODY VAILLANT AEG, Stiebel, 380 ̂ wi
szący, do łazienki, mieszkania, domku, sklepu, bufetu, gastro
nomii, warsztatu, natryski, - 300 zł. Legnica, tel. 
076/850-63-92,0604/34-01-66 
PODGRZEWACZ WODY UŻYTKOWEJ zasobnik gazowy 
VGH Vaillant, na gaz ziemny lub propan, 130-, 160-, 190-li- 
trowy, stojący, do domku, hotelu, pensjonatu, -1.400 zł (moż
liwość montażu) oraz VAILLANT prod. niemieckiej, do łażien-.' 
ki lub kuchni, mało używany, gwarancja - 400 zł i ELEKTRYCZ-; 
NY przepływowy, 380V, firmy Siemens, Vailiant, AEG, Stibel, 
do mieszkania, domu, sklepu, gastronomii, warsztatu - 300 
zł. Miłków, tel. 075/761-01-01
PODGRZEWACZ WODY JUNKERS używany, tech. spraw
ny, -180 zł. Syców, tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
PODGRZEWACZ WODY przepływowy, kuchenny 3,5 kW, ła
zienkowy 6 kW, nowe i  wylewkami. -100 zł. Wrocław, tel. 
0602/65-51-89
PODGRZEWACZ WODY z wężownicą, bojler, poj. 1501, uży
wany, stan dobry, - 75 zł. Wrocław, tel. 071/368-17-45 
PODGRZEWACZ WODY CLAGE DX24 nowy. przepływowy, 
24 kW. 400 V. 91/min., 30-60 st. C, -1.100 zł. WrocłaW, tel. 
0609/49-48-37
PODGRZEWACZ WODY gazowy, .junkers*, prod. niemiec
kiej, przestawione dysze, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/349-53-23 
O  PODGRZEWACZE WODY PRZEPŁYWOWE. Napra

wa i sprzedaż przepływowych podgrzewaczy 
wody, 380 V, 18,21 i 24 kW. Cena od 250 do 400 zł. 
Gwarancja 24 miesiące. Dojazd do 100 km gratis. 
Legnica, tel. 076/862-39-83, 0503/63-82-10 
84014421

PODGRZEWACZE WODY przepływowe, gazowe Vaillant - 
300 zł, oraz elektryczne (Vamant, Bosch, Junkers, Siemens, 
AEG. Stiebel, Eltron), 220V 2kW -120 zł, 3 kW -150 zł, 380V 
12,18,21,24,27 kW - od 250 zł do 350 zł/szt. Bielawa, tel. 
074/833-15-40,0606/66-92-29 
PODGRZEWACZE WODY przepływowe, 220 V, 3.2 kW, do 
kuchni z baterią, 220 V. 6 kW, do łazienki z prysznicem, • 100 
z{. Łagiewniki, tel. 0605/34-85-69 
PODGRZEWACZE WODY przepływowe, 8 - 24 kW - od 200 
zł/szt. Raciborowice, tel. 0503/58-20-74 
POMPA DO HYDROFORU 3 KSFY-40-002.10m3/h, 42 m. - 
300 zł. Czarny Bór. tel. 074/845-07-01 po godz. 16 
POMPA CO VILLO prod. niemieckiej, 4-biegowa, śrubunki • 
170 zł; naczynie wyrównawcze o poj. 351 • 50 zł; baterie ku
lowe, chromowane, używane, • 50 zł. Syców, tel. 
062/785-44-85
POMPA CO Grundfos UPR 20-60,3-biegowa, nowa - 200 zł, 
zawory termostatyczne Danfoss • 10 szt., 50 zł/komplet. Wał
brzych, tel. 074/847-60-67
POMPA CO GRUNDFOS PE.40-120,230/240 V, - 1.200 zł. 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-76-12 dogodź. 15,810-53-62 
po godz. 17
POMPY CO GRUNDFOS VAILLANT, VILLO 1 i 3-biegowe • 
od 110 zł do 150 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
O  PRALKA AUTOMATYCZNA WHIRLPOOL otwiera

na z góry, nowy model, pełna regulacja wirowa
nie, energooszczędna, prakosuszarka Privileg, 
otwierana z góry, energooszczędna, płynna reguł, 
wirowania, stan b. dobry, zmywarki Bosch, Privi- 
leg, wolno stojące, pod zabudowę, nowe modele, 
elektronika 12 miesięcy gwarancji, transport do 
70 km gratis. • 500 zł, Lubin, tel. 076/842-17-78 
84016511

PRALKA AUTOMATYCZNA SIEMENS stan b. dobry, • 550 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-81-05 
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH 60 cm, otwierana z góry, 
szer. 45 cm, otwierana z góry, 5 kg wsadu, 1000 obr/min, 
najnowsze programy i systemy, 1999 r.. stan idealny • 600 
zł/szt. Jarocin, tel. 062/747-50-30 
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG stan b. dobry, • 350 zł. Je
lenia Góra. tel. 075/753-37-11
PRALKA AUTOMATYCZNA MIELE szer. 60 cm, wsad z przo
du 5 kg, wirowanie 1100 obr./min, sterowana elektronicznie, 
dużo systemów i programów, stan idealny, na gwarancji + 
transport, • 850 zł oraz SIEMENS szer. 45 cm, wsad z góry 5 
kg, maks. 1000 obr./min wirowania, dużo programów i syste
mów, stan idealny, na gwarancji, • 590 zł. Lubin, tel. 
076/842-58-86,0602/17-48-60 
PRALKA AUTOMATYCZNA SIEMENS 1200 obr., wyświe-

R E G A Ł Y
W ó z k i ,  s z a f y  B H P ,  d r a b i n y  
"AL0G“, ul. Krakowska 100, tel. 337-39-75

zł, lada chłodnicza, nowy typ 1.8 - 3.900 zł. Oleśnica, tel. 
0601/58-73-01
REGAŁ BIUROWY, używany, dł. 3,2 m, połysk, -120 zł. Wro
cław, tel. 341-06-25 w godz. 846 
REGAŁ CHŁODNICZY, 1998 r. dł. 1.90, szer. 70 cm, wys. 2 
m, napiecie 220 V, • 5.000 zł. Lubin. tel. 076/847-07-54 
REGAŁ GARAŻOWY metalowy. 150 x 75 x 30 cm - 70 zł. 
Wrocław, tel. 0600/35-58-07
O  REGAŁY ARCHIWALNE, magazynowe, szafy BHP, 

biurowe, narzędziowe, wiszące, stojące, kartote
kowe, stoły warsztatowe, wózki serwisowe, drzwi 
drewniane i metalowe - produkuje „K rzyś” , 
www.krzys.com.pl. Wrocław, ul. Krzemieniecka 82, 
tel. 071/357-38-80 (oraz fax), 0501/47-96-46 
01029681

REGAŁY MAGAZYNOWE wysokiego składowania, pod eu
ropalety, prod. niemieckiej -1,80 zł/kg. Krotoszyn, tel. 
0602/13-94-73
REGAŁY SKLEPOWE dł. 4 m, szklane, lustrzane oraz lada 
sklepowa. - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/329-43-46, 
0603/8047-99
ROBOT GASTRONOMICZNY NHK-110 dużo funkcji i wydaj
ność, prod. polskiej, stan b. dobry, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/393-91-31,0604/77-03-57

napojów, neon z czujnikiem zmierzchowym, -1.800 zł. Iłowa, 
tel. 0605/93-06-35
SZAFA CHŁODNICZA 1400 I. 220 V, 2 sztuki, 2-drzwiowa, 
na mięso i wędliny • 1.800 zł/szt. Malczyce, tel. 071/795-14-83 
SZAFA METALOWA + 2 sejfy, stan b. dobry, -1.200 zł.., tel. 
0603/47-24-98
SZAFA NARZĘDZIOWA wym. 180 x 120 x 60 cm, metalowa, 
3 półki, - 450 zł. Wrocław, tel. 0501/47-96-46 
SZAFA PANCERNA na 2 zamki, • 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/6040-07
SZAFA POKOJOWA IKEA, 5-drzwiowa, stan idealny, do sy
pialni, - 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/23-65-37
SZAFA POKOJOWA 157x59x200.5 cm, lustro w drzwiach 
środkowych, 2 szuflady, 3-częściowa, stan b. dobry, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 780-66-84
SZAFA POKOJOWA 2-drzwiowa z p/zystawką, -200 zł. Wro
cław, tel. 071/322-68-21
SZAFKA POKOJOWA bukowa, 80 x 80 x 50, nowa, - 300 zł i 
druga 100 x 115 cm. Wrocław, tel. 0501/05-21-77 
SZAFKA UBRANIOWA 160 x 50 x 40 cm, nowa, - 320 zł. 
Wrocław, tel. 0501/05-21-77
SZAFKI BHP 2 szt. -150 zł/szt., silnik 3-fazowy, 1,1 kW. 1410 
obr/min -130 zł. Wrocław, tel. 071/357-44-31

T A N I E  U Ż Y W A N E  K O P I A R K I  I F A K S Y
OP012076

faksy już od 790zł netto! 
kopiarki już od 999zł netto! 

stan techniczny bardzo dobry!

gwarancja, serwis 
przeszkoleni serwisanci 

części I materiały eksploatacyjne n a s h u a t e c

EUR0IMPEX SA - wyłączny autoryzowany dystrybutor Nashuatec, ul. Ruska 43/44, W-w, te l. 34 31 707

ROŻEN na 9,12,16 lub 20 kurczaków, nowy, - 2.400 zł. Zie
lona Góra. tel. 068/326-69-20
ROŻEN ELEKTRYCZNY na 12-16 kurczaków, • 1.250 zł. 
Wałbrzych, tel. 0605/36-17-09 
O  ROŻEN GASTRO-TAR, 2000 r. nowy, na gwaran

cji, na 6 i 12 kurczaków, szafka grzewcza, stół i 
wyciąg, wszystko w chromie, cena nowego 15.000 
zł, faktura VAT, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/782-85-60,0607/54-18-91 02025291

ROŻEN GAZOWY na kurczaki, ceramiczny, 6-66 szt. wsadu,

SZAFKI UBRANIOWE BHP nowe, - 200 zł. Marcinkowice, 
tel. 071/302-84-57
SZAFKI WARSZTATOWE metalowe, wiszące (2 szt.), - 250 
zł. Wrocław, tel. 071/352-90-26.0601/76-02-51 
SZAFY WNĘKOWE - po 300 zł. Wrocław, teł. 071/352-12-24 
TABORET ELEKTRYCZNY nowy, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0600/80-22-55
TAPCZAN 2-osobowy z pojemnikiem, na pościel, -100 zł. 
Pieszyce, tel. 074/836-53-26

URZĄDZENIA CHŁODNICZE
MEBLE SKLEPOWE, WAGI, KRAJALNICE

tlacz, nowy model, gwarancja, • 1.100 zł i BOSCH stan ideal
ny, wąska, otwierana z góry, gwarancja, • 650 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH otwierana z góry, stan 
dobry, - 500 zł. Pęciszów, gm. Zawonia, tel. 071/312-93-73 
PRALKA AUTOMATYCZNA PS-663-S-BIO silnik - 70 zł, pom
pa - 20 zł, programator • 60 zł. Polanica, tel. 074/868-18-18 
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH 1000 obr/min. - 250 zł, 
zamrażarka, 8 -szuflad - 250 zł, lodówka do zabudowy (do 
baru). Wałbrzych, tel. 074/847-62-38 
PRALKA AUTOMATYCZNA CANDY prod. włoskiej, 1.5-rocz- 
na, - 800 zł. Wrocław, tel. 373-75-91

KLIMATYZACJA BIUR
SPOSOB NA UPAŁ

Zapraszamy firmy instalatorskie do współpracy
51-315 Wrocław, ul. Kiełczowska 64; tel. (071) 325-14-20, telVfax 325-34-00 

fikz»i. 1988 e - m a||: 5 a ie s@ flo p s y s te m .c o m .p l, w w w .flop sys ten ri.com .p l

zasilanie 12 V, ze znakiem B, • 1.900 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-1940 
O  ROŻNY DO KURCZAKÓW, gazowe, ceramiczne, 

wsad od 6 do 66 sztuk • 1.900 zł oraz grille, gyro- 
sy, bemary, frytkownice, opiekacze, naleśnikarki, 
patelnie beztłuszczowe, linie gastronomiczne do 
przyczep i lokali. Produkcja, sprzedaż, ceny od 
1.300 zł., tel. 077/412-39-78, 0602/72-19-40 
01027611

TAPCZAN 1-osobowy, stan b. dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/78949-89
TAPCZAN DZIECIĘCY .KUBUŚ" stan b. dobry, wzór z samo
chodem, -110 zł. Wrocław, tel. 328-82-66 
TAPCZANY HOTELOWE nowe - 230 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/315-90-50
UMYWALKI CERESIT po likwidacji sklepu, od 40 zł/szL Pie
szyce. tel. 074/836-51-78

» B I O S  «  Legnica, al. Rzeczpospolitej 116. tel. 076/ 8549092^601/87290^^spraedaź^oradz^o^igliigMtomplginnw^^^|
*  p ie ce  n a  d rew n o  (tzw . ho lcgaz) *  p iece  n a  m ia ł (24 god z in ne ) #  p iece  w szy s tko p a ln e  (cena od  1060 z ł)  *  

>■>■ je d e n  k o c io ł na  d rew n o , w ęg ie l o le j o p a lo w y  ♦ K O M I N E K  D O  C E N T R A L N E G O  O G R Z E W A N I A  «
*  kotły na gaz, olej opałowy* kom ink i z  ogrzewaniem powietrznym *  tanie ogrzewanie prądem *  wentylacja *

*  klim atyzacja *  sauny *  łaźnie *  przydomowe oczyszczalnie ścieków *  kafle *  wyroby z  m arm uru, granity, piaskowce

PRALKAAUTOMATYCZNA POLAR 13 programów, stan ide
alny, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/361-23-51 
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG 1000 obr./min, dużo funk
cji - 440 zł, Matura, 1300 obr/min - 510 zł, Matura, 1100 
obr./min - 380 zł. Wrocław, tel. 071/354-26-11 
PRALKA AUTOMATYCZNA prod. zachodniej, gwarancja 3 
miesiące, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/354-20-76 
PRALKAAUTOMATYCZNA BOSCH WOB1200 nowa, otwie
rana do góry, gwarancja 12 miesięcy,,wsad 5 kg, do 600 
obr./min; - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/780-66-84 
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG SENSORTRONIC 
700-900-1200 obr/min, stan idealny, 3 mies. gwarancji, • 550 
zł i MATURA ELECTRONIC 1000-1400 obr/min, stan ideal
ny, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
PRALKAAUTOMATYCZNA POLAR uszkodzony programa
tor. -'14Q zł. Żagań. tel. 068/377-16-21.0502/87-26-25 
PRALKA AUTOMATYCZNA WHIRLPOOL AWM 24P-1000. 
1999 r. maks. temperatura 95 st. C, 1000 obr/min, 7 progra
mów podstawowych i 4 dodatkowe, 4 funkcje specjalne, np. 
oszczędność energii, połowa wsadu, pranie wstępne, - 650 
zł. Wrocław, tel. 0602/61-36-17 
PRALKA BĄBELKOWA DAEWOO. - 300 zł. Lubin, tel. 
0603/99-91-73
PRALKA WIRNIKOWA FRANIA. • 50 zł. Karpacz, tel. 
0609/26-96-36
PRALKA WIRNIKOWA stan bardzo dobry, - 220 zł. Świdni
ca, tel. 074/640-25-89
O  PRALKI AUTOMATYCZNE od 270 zł, niem. pralko- 

suszarki, lodówki od 170 zł, niem. lodówkozam- 
rażarki, zmywarki, gwarancja 6-12 miesięcy, trans
port w granicach miasta 40 zł, tel. 0602/89-12-81, 
Wanda Nowicka, Wrocław - Karłowice, ul. Bończy- 
ka 32/17, tel. 071/325-37-88, Dobroszyce, Sadków 
42, serwis pogwarancyjny, renowacja, zamiana. 
Sadków, tel. 0602/89-12-81 80008721

O  PRALKI AUTOMATYCZNE, pralkosuszarkf, lodów
ki, zamrażarki, zmywarki do naczyń, maksimum 
5-letnie, kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki auto
matyczne małogabarytowe, otwierane od góry, 
ceny 300-600 zł, polskie pralkrautomatyczne • od 
250 do 450 zł. Gwarancja 6 mies. Negocjacja cen. 
Skup i naprawa. Opole, Wrocław, Wałbrzych, Świd
nica. Dzierżoniów,'Legnica, dolnośląskie, tel. 
0503/7446-11. Wrocław, ul. Kowalska 111a, tel. 
071/345-68-51 01029631

O  PRALKI, ZMYWARKI DO NACZYŃ, PRALKOSU- 
SZARKI firm Bosch, Siemens, Miele, Whirpool i 
innych, wolno stojące i pod zabudowę, szer. 45 i 
60 cm, stan idealny, gwarancja!!! Możliwy dowóz. 
Ceny od 320 zł. Lubin, tel. 076/846-76-02, 
0605/69-96-37 03002731

REGAL CHŁODNICZY 2.6, stan b. dobry, gwarancja • 4.900

SAŁACIARKA BOCHNIA. - 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/327-92-79,0501/48-09-08 
SCHŁADZARKA DO PIWA 3 sztuki - 500 zł/szt. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-00-58 wieczorem
SEJF szafkowy, stojący, zamki dówstawienia, • 450 z l Kłodz
ko, ul. Okrzei 26/II/20, po godz. 16 
SOFY IKEA nowe - od 800 zł. Leszno, tel. 0503/6346-19 
SPŁUCZKA dolnopłuk -15 zł. Wrocław, tel. 071/368-1745 
STÓŁ POKOJOWY OWALNY rozkładany, na 6 osób. 140 x 
85 cm, wkładka 40 cm - 380 zł, krzesła bukowe - 80 zł/szt. 
Jawor, tel. 076/870-50-36,0605/31-54-31 
STÓŁ POKOJOWY okrągły, szklano-metalowy, + 4 krzesła, - 
600 zł. Lubin, tel. 076/842-54-87 
STÓŁ POKOJOWY okrągły, koloru dębu, średnica 85 cm, 
nowy, -100 zł. Wrocław, tel. 071/372-63-04 po godz. 17 
STÓŁ POKOJOWY rozkładany, -180 zł i okrągły, * 150 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-90-26,0601/76-02-51 
SUSZARKA DO BIELIZNY prod. niem.. stan b. dobry. 
1,5-roczna -'190 zł. Środa Śląska, tel. 071/31746-86 po 
godz.17,0603/37-81-15
SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY łatwy w montażu, reduku
je ponad 100 rodzajów zanieczyszczeń, poprawia jakość i 
smak wody, -1.500 zł lub zamiana na Fiata 126p. Nysa, tel. 
077/435-97-05
SZAFA CHŁODNICZA AKF 19/16 do nabiału, chłodnia do
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WAGA ELEKTRONICZNA, • 800 zł. Hanna Szwajkowska, 
57-362 Krosnowice, gm. Kłodzko, ul. Tkacka 4/14 
WAGA ELEKTRONICZNA do 15 kg. 2 sztuki - 950 zł/szt. 
Malczyce, tel. 071/795-14-83
WAGA ELEKTRONICZNA mała, z możliwością połączenia z 
kasą fiskalną, 1.5-roczna, - 1.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-88-91,0608/39-81-37 
WAGA ELEKTRONICZNA KOPAL 2. - 950 zł. Wrocław, tel. 
0501/41-15-84
WAGA ELEKTRONICZNA ANGEL sklepowa, do 15 kg, na

PHU *FIRN*s.c. oferuje
URZĄDZ. CHŁODNICZE, 

GASTRONOMICZNE, I 
KLIMATYZACJA i

a także:
- wagi, krajalnice, 

meble sklepowe
- meble

dla gastronomii 
CENY FABRYCZNE 

RATY
Wrocław, pl. Staszica 50 (Dworzec Nadodrze) 

tel7fax 071/369-37-10, czynne pon.-pt 9.00-17.00

gwarancji, podłączenie do kasy, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/05-21-77
WAGA ELEKTRONICZNA do 50 kg + waga uchylna do 15 kg 
z odważnikami, -1480 zł. Wrocław, tel. 071/361-37-05 
WAGA ELEKTRONICZNA BASIC AK-10 kalkulacyjna, max: 
154 g, min 100 g, -1.050 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 - 
WAGA ELEKTRONICZNA MEDEŚA do 15 kg, możliwa fak
tura VAT, • 900 zł. Wrocław, tel. 0604/23-01-81 
WAGA UCHYLNA sklepowa, stan b. dobry, - 200 zł. Zdzie
szowice, tel. 077/484-4543,0602/50-21-58 
WAGA ZEGAROWA do 500 kg, z legalizacją, stan dobry, - 
1.000 zł lub irine propozycje. Szcza wno-Zd rój, tel.< 
074/843-85-84
WERSALKA używana, stan dobry oraz meble Kameleon, ja-: 
sne, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po godz. 19 
WERSALKA stan b. dobry, • 250 zł. Wrocław, tel. 
071/372-63-04 po godz. 17
WERSALKA brązowa, stan b. dobry, • 250 zł. Wrocław, tel. 
071/373-95-88
WERSALKA na sprężynach, gwarancja, • 400 zł. Wrocław, 
tel. 071/315-90-50

MEBLE • SZAFY • ZABUDOWY 
kuchnie, przedpokoje, biura, lokale, 

o ryg ina lne  rozw iązan ia 
tel. 071322-43-38 

0-503 905 424 opoi2112
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WERSALKA. - 200 zł. Wrodaw, tel. 071/349-53-23 
WIESZAKI SKLEPOWE chromowane, odzieżowe - 150 zł/szt. 
Wrodaw, tel. 0607/48-78-10
WIRÓWKA DO BIELIZNY, • 150 zl. Wrocław, tel. 
071/349-53-23
WITRYNA CHŁODNICZA .COSTAN' 220 V, 140 x 200 cm, 
atrakcyjny wygląd, energooszczędna, stan b. dobry, • 2.000 
zł. Brzeg, tel. 0608/71-25-23
WITRYNA CHŁODNICZA BOCHNIA dwustronnie przeszklo
na, wys. 2 m, 220 V, stan b. dobry -1500 zł oraz lada chłodni
cza, oświetlona, atrakcykny wygląd, dług. 2 m, 220 V -1000 
zl: Gieraltowiec, tel. 076/878-14-94 
WITRYNA CHŁODNICZA, 1997 r. stan b. dobry • 2200 zł, kasa 
fiskalna Elzab Alfa Super, 99 r. • 2000 zł. Bystrzyca Kłodzka, 
teł. 0605/74-21-67
WITRYNY DO LODÓW GAŁKOWANYCH 2 szt. - 1.200 zi 
/szt.. Wrodaw. tel. 071/327-92-79,0501/48-09-08 
WYPOSAŻENIE BARU komplet 25 pozycji lub pojedyncze 
elementy, - 5.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-78-91 
WYPOSAŻENIE BARU 6 stołów, 24 krzesła, lada barowa, 
kredens, • 2.200 zł. Góra, tel. 065/544-46-42 
WYPOSAŻENIE BARU krzesełka plastikowe, regały, butla 
C02 duża, mikrofalówka, butle gazowe, piecyki, metkowni- 
ca, alarmy drzwiowe, regały magazynowe, inne, - 1.700 zł. 
Lojowice, gm. Wiązów, tel. 0605/03-77-55 
WYPOSAŻENIE BARU : okap gastronomiczny, stół gastro
nomiczny, stoliki (3 szt.) oraz bojler elektryczny 601, - 900 zł. 
Wrodaw. tel. 071/347-89-10,0501/80-46-25 
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII OBWOŹNEJ: namiot turec
ki, pow. 24 m2.3-kolorowy, gyros, grill, frytkownica, krzesła, 
stoły w całości lub na części, - 8.500 zł. Lubin, tel. 
0604/56-79-99,0606/42-09-32 
WYPOSAŻENIE POKOJU HOTELOWEGO - od 230 zł/kpi. 
Wrodaw, tel. 0607/43-23-55
ZABUDOWA MEBLOWA luksusowa, z ladami, wykonana ze 
szkła artystycznego i blachy chromoniklowej, pod ekspozy
cję towaru lub do galerii, okazja, • 9.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/348-34-82
ZABUDOWY WNĘKOWE kuchenne, garderoby • od 1.000 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-49-13 
ZAMRAŻARKA komorowa, zasilanie 3-fazowe, poj. 600 I, - 
250 zł. Ostrzeszów, tel. 062/586-02-84 w godz. 8-15, 
062/586-10-70 po godz. 16
ZAMRAŻARKA 4-szufladowa, prod. bułgarskiej, • 200 zł. 
Wrodaw, tel. 071/351-45-66
ZAMRAŻARKA 230 dm3, - 250. zł. Wrocław, tel. 
071/327-92-79,0501/48-09-08 
ZAMRAŻARKA przeszklona z góry 110 dm3, - 450 zł. Wro
daw, tel. 071/327-92-79,0501/48-09-08 
ZAMRAŻARKA H 116TK, 1990 r.. • 250 zł. Wrodaw, tel. 
071/322-22-02
ZAMRAŻARKA PINGWIN 100 3-szufladowa, zapakowana, • 
150 zł lub zamienię na telefon GSM. Wałbrzych, tel. 
0605/39-33-54
ZAMRAŻARKA POLAR 140 4-szufladowa, stan dobry, w pełni
sprawna, - 200 zł. Głogów, tei. 0605/38-20-40
ZAMRAŻARKA POLAR ZS 100 3-szufladowa, wys. 85 cm,
szer. 60 cm, głęb. 60 cm, zużyde energii 0.89 kW/doba, - 450
zł. Wrodaw. tel. 071/351-67-01
ZAMRAŻARKA SIEMENS 6-szufladowa, - 250 zł. Syców, tel.
062/785-35-26
ZAMRAŻARKI pród. niem., 3-szufladowe - 200 zł/szt. Wro
cław, tel. 0608/66-97-65
ZAMRAŻARKI DO LODÓW I MROŻONEK używane, .bone- 
ty", poj. 240 litrów, także większa ilość, • 400 zł. Oleśnica, tel. 
0503/89-92-39
ZLEWOZMYWAK niklowany, 2-komorowy, z nadstawką, dł. 
1.2 m, szer. 50 cm, -100 zł. Legnica, tel. 076/722-75-35 
ZLEWOZMYWAK niklowany, nierdzewny, 120x60 cm, z pół
ką- 200 zł, niklowany, nierdzewny, 1-komorowy, z półką, 80x50 
cm - 80 zł. Opole, tel. 077/460-80-39 
ZLEWOZMYWAK ALUMINIOWY duży. -150 zł. Wrocław, tel. 
0600/80-22-55
ZLEWOZMYWAK podwójny chromnikiel, 140x 50x 50, - 700 
zł. Wrodaw, tel. 071/393-91-31,0604/77-03-57 
ZLEWOZMYWAK 2-komorowy, z szafką, bateria, 80 x 80 x 
60 cm, nowy, - 520 zl. Wrodaw, tel. 0501/05-21-77 
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH 60 cm, wolno stojąca, do 
zabudowy, biała, nowy model, elektronika, wyświetlanie funk
cji, zmywarka Privileg, do pełnej zabudowy, 45 cm, 12 mies. 
gwarancji, transport do 70 km gratis, - 500 zł. Lubin, tel. 
076/842-17-78
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH szer. 60 cm, 12 kpi. na
czyń, program mycia wstępnego, intensywny i normalny, 50 i 
65 st. C, 4 programy mycia' zużycie wody 211, do zabudowy, 
- 450 zł. Lubin, tel. 076/842-58-86,0602/17-48-60 
ZMYWARKA DO NACZYŃ AMICA prod. polskiej,nowa, nie 
używana, -1.000 zł. Lwówek Śląski, tel; 0603/74-73-17 
ZMYWARKA DO NACZYŃ MIELE, wolno stojąca, 60 cm, stan 
idealny, gwarancja, model '99, - 850 zł, SIEMENS, stan b. 
dobry, do zabudowy 45 cm, gwarancja, - 500 zł i BOSCH, 
stan idealny, wolno stojąca, 60 cm orz 45 cm, gwarancja, - 
700 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz. 14, 
0604/87-56-91
ZMYWARKA DO NACZYŃ WINTERHALTER GS-15 gastro
nomiczna, - 2.200 zł. Świerzawa, tel. 075/713-52-81 
ZMYWARKA DO NACZYŃ gastronomiczna, z wyparzaniem, 
uniwersalna, czas mycia ok. 90 s, 220/380V, stan b. dobry, -
2.400 zł. Wrocław, tel. 0603/17-37-51 
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH biała, do zabudowy, - 330 
zł. Wrodaw, tel. 071/325-44-84 
ZMYWARKA DO NACZYŃ WHIRLPOOL nowa, fabrycznie 
nowa. zapakowana - 2.300 zł. Wrodaw, tel. 071/793-54-00 
ZMYWARKA LOZAMET mała, - 1.900 zł. Wrocław, teł. 
071/327-92-79,0501/48-09-08 
O  ZMYWARKI DO NACZYŃ, pralkosuszarki, lodów

ki, zamrażarki, pralki automatyczne, maksimum
5-letnie, kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki auto
matyczne małogabarytowe, otwierane od góry, 
ceny 300-600 zł, polskie pralki automatyczne - od 
250 do 450 zł. Gwarancja 6 mies. Negocjacja cen. 
Skup i naprawa. Opole, Wrocław, Wałbrzych, 
Świdnica. Dzierżoniów, Legnica, dolnośląskie, tel. 
0503/74-46-11. Wrocław, ul. Kowalska 111a, tel. 
071/345-68-51 01029621

SPRZĘT SPORTO- 
WO-TURYSTYCZNY

AKCESORIA DO ŁYŻWOROLEK ochraniacze, hamulce, ło
żyska, śruby oraz inne, różne, dużo - od 20 zł. Wrocław, tel. 
0605/57-28-11
BASEN POMPOWANY fi 350 cm. wys. 73 cm - 380 zł, oraz o 
fi 250 cm i wys. 73 cm - 330 zł. Wrodaw, tel. 071/336-35-89 
O  BASENY POMPOWANE atrakcyjne, w superce- 

nach • już od 99 zł oraz materace 1-, 2- i 3-osobo- 
we. Zadzwoń lub przyjedź, a przekonasz się sam. 
Wrocław, ul. Tunelowa 4, tel. 071/336-35-89 (oraz 
fax), 0605/62-02-03 85001831

BROŃ MYŚLIWSKA typu Dryling, rozm. 16-7x57N, z lunetą, 
prod. niemieckiej, - 2.800 zł. Wieruszów, tel. 0 2̂/784-11-39 
BROŃ MYŚLIWSKA DUBELTÓWKA MERKEL kal. 12, - 600 
zł. Kamienna Góra. tel. 075/744-32-80,0602/80-01-36 
BROŃ MYŚLIWSKA DUBELTÓWKA SAUER kaliber 12, po
krowiec, amunicja (23 szt.), - 550 zł i SŻTUCER Winchester 
308, luneta, pokrowiec, amunicja (62 szt.), - 1.450 zł. Wro
cław, tel. 071/321-31-51

BROŃ MYŚLIWSKA SZTUCER MOSIN. 1995 r. kal. 7.62 x 
53R. luneta Panta 1.5-6 x 42, gruby krzyż, montaż, kolba rzeź
biona w sceny myśliwskie, futerał wykładany gąbką, 2-spu- 
stowy przyspiesznik, • 1.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-31-64,0603/87-91-01 
BUTY nr 42'i czapeczka do jazdy konnej, - 200 zi. Wrodaw, 
tel. 071/788-85-77
DESKA WINDSURFINGOWA do nauki, kompletna, • 430 zł. 
Kamieniec Wr., tel. 071/318-52-81 po godz. 20,0602/84-61-56 
DESKA WINDSURFINGOWA AOATA kompletna. 310, 360, 
380, 255, ceny od 350 zł. Kośdan. woj. leszczyńskie, tel. 
0607/19-56-64
DESKA WINDSURFINGOWA MISTRAL SHREDER 298 cm, 
1301, stan b. dobry, cena - 1000 zł lub z żaglem 6 m2, bom 
maszt • 1.700 zł, Alfa 298 cm, 1301, cena - 800 zł oraz FANA- 
TIC BAT 325 cm, 1601, żagiel, maszt dzielony, bom na klam
rę, stan b. dobry, cena • 1J00 zł, Hifly 320 cm, 1601 - skrzyn
ka mieczowa, komplet, cena - 1.500 zł. Legnica, tel. 
076/721-67-19,0602/82-13-54 
DESKA WINDSURFINGOWA HI FLY 2-letnia, dł. 3,20 m, 
maszt dl. 5,8 m, z dwoma płótnami i bom, możliwość nego
cjacji, stan b. dobry, - 950 zł lub zamienię na komputer albo 
sprzęt samochodowy. Leszno, tel. 065/520-21-20 
DESKA WINDSURFINGOWA używana dł. 290 cm, - 400 zł. 
Wrodaw, tel. 071/347-84-85
DESKA WINDSURFINGOWA prod. zachodniej, amatorska, 
stan b. dobry, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/347-62-00 
DESKA WINDSURFINGOWA KLEPER 295 cm, bezmieczo- 
wa, 1201 - 800 zł, Hi-Fly, 350 cm, dobra dla początkujących • 
500 zł. Wrodaw. tel. 0602/32-53-04 
DESKA WINDSURFINGOWA COBRA dł. 2.75. wyporność 90 
I, maszt dzielony, żagiel 4.7 m2, • 2.000 zł oraz mieczowa, dł.
3.6 m, żagiel 5.9 m2, • 1.300 zł. Wrodaw, tel. 0606/96-03-34 
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 
HULAJNOGA nowa, aluminiowa, ze świecącym kółkiem, lek
ka, pokrowiec, składana, stan idealny - 90 zł. Wrodaw, tel. 
071/328-78-77,0503/86-43-21 
JACHT BEZ II, kabinowy, stan idealny, pokryty laminatem, 
żagiel 7 m2, uchwyt na silnik, • 5.500 zł. Brzeg, tel. 
077/416-28-04,0601/91-17-49 
JACHT BEZ-2 kabinowy, biało-czerwony, laminat, alum. 
maszt, żagle o pow. 9 m2,2 wiosła, kamizelka ratunkowa, z 
przyczepą, zaczep na silnik, • 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-46-68,0604/89-87-85 
JACHT ŻAGLOWY kabinowy, z laminatu, dł. 3.7 m, pow. ża
gli 7.5 m2, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-28-90 
JACHT ŻAGLOWY żagle, omasztowane, do małego remon
tu. • 3.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/324-50-03 
KAJAK plastikowy, 2-osobowy, z jednym kompletem wioseł, 
stan b. dobry, -1.000 zł; Legnickie Pole, tel. 076/858-21-10 
KAJAK gumowy, 2-osobowy +. wiosła - 350 zl; ponton gumo
wy, 4-osobowy z deską do mocowania silnika -1.200 zł; pon
ton wędkarski 3-4-osobowy, 4-komorowy, - 310 zł. Wrocław, 
tel. 0608/84-92-20
KATAMARAN pływaki pompowane, konstrukcja metalowa, 
grot i fok, - 290 zł. Leszno, tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20, 
0608/27-86-58 J |  .
KATAMARAN HOBBY 14 iii2 żagla, kpi, - 3.900 zł. Wrodaw. 
tel. 0606/96-03-34
KATAMARAN SUN TRAKCER BIG FOOT, 1999 r. silnik Her
cules 60 KM, 12-osobowy, mało używany, zarejestrowany, -
45.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0607/61-34-14 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AC0228 www.autogielda.com.pl)
KiJE DO GOLFA różne, torba, wózek piłki, - 250 zł. Wrocław,. 
tel. 071/347-81-86
KUPIĘ BROŃ SPORTOWĄ pneumatyczną. Wrocław, tel. 
0502/50-86-13
KUPIĘ ŁÓDŹ WĘDKARSKĄ do 350 zł. Zielona Góra, tel. 
0605/23-51-77
KUPIĘ PONTON 6-12-osobowy, z twardym dnem. Wrocław, 
tel. 0602/57-90-30
KUPIĘ PONTON WĘDKARSKI pilne. Wrocław, tel. 
0602/76-55-63
KUPIĘ PONTON WOJSKOWY desantowy, duży. Zielona 
Góra, tel. 0609/63-64-73
KUPIĘ ROWER WODNY 6-osobowy. Leszno, tel. 
0601/78-72-82
KURTKI BASEBALL rozm. L i XL, kolor niebieski -100 zł/szt. 
Wrodaw, tel. 0601/92-44-67 '
LODÓWKA TURYSTYCZNA ELEKTROLUX zasilana 12V, 
220 V oraz gaz płynny, prod. zachodniej, woda źródlana, - 
550 zl. Głogów, tel. 076/834-46-34 po godz. 16 
LOTNIA jednopokrydowa, nadającą się na motolotnię, -1.000 
zł. Wrodaw. tel. 339-88-14
ŁÓDŹ płaskodenna, dł. 5 m, szer. 1.60 m, z włókna szklane
go, do małego remontu, - 400 zł. Wrocław, tel. 0501/92-30-14 
O  ŁÓDŹ MOTOROWA prod. holenderskiej, dług. 6 m, 

kabina, sypialnia 3-osobowa, stolik, umywalka, 
sterówka zadaszona, zegary, oświetlenie itd., sil
nik Mercury 50 KM, dozownik oleju, el. rozruch, +. 
przyczepa 2-osiowa 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 
konesera, dno z polistyrenu, 4 osobowa + zapasowy silnik 
1,8 OHC, napęd śrubowy, stan idealny, - 9.900 zł lub zamie
nię na samochód. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-57 
ŁÓDŹ MOTOROWA z silnikiem, 2 KM lub zamienię na przy- 
czepkę. Wrocław, tel. 071/357-50-47 
ŁÓDŹ MOTOROWA kabinowa, 4-osobowa, ze spaniem + 
przyczepa łamana, silnik Chrysler 115 KM, - 24.000 zł lub 
zamienię na samochód, chętnie diesla. Wrocław, tel. 
071/311-70-15
ŁÓDŹ MOTOROWA 4-osobowa + przyczepa lawetę i silnik -
4.100 zł oraz silnik do łodzi, 28 KM, .McCullock*, - 1.400 zł. 
Wrocław, tel. 0608/84-92-20
ŁÓDŹ MOTOROWA, 1982 r. białe drewno, z silnikiem o mocy 
15 KM, stan dobry, -1.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-57, 
0604/46-67-64
ŁÓDŹ MOTOROWA GUSTROM, 1992 r., 3000 ccm, benzy
na LX Mercuruses, przekładnia ZET, 140 KM, kabina do spa
nia, dł. 6.5 m, tylko 40 godzin w wodzie, wersja USA, radiood
twarzacz + przyczepa podłodziowa, ocynkowana, zarejestro
wana, - 43.000 zł. Jelenia Góra, .tel. 075/752-49-12 (zdjęcia 
do tej oferty można zóbaczyć w interneęie pod numerem - 
AE0056www.autogielda.com.pl)
ŁÓDŹ MOTOROWA*ŚHETLAND BU CK  MAGIC kabinowa.
5.7 m, namiot, umywalka, kompletna inst. wodna, pomiesz
czenie na toaletę, trymu, bez silnika, -13.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/767-20-71
ŁÓDŹ MOTOROWA YAMAHA, 25 kM prod. USA. RO, kie
rownica, stacyjka, - 4.000 zł. Opole, tel. 0604/90-49-65 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA jednoosobowa, dł. 180 cm, szer. 90 cm, 
waga 16 kg, plastikowa (włókno), -'650 zł. Legnica, tel. 
076/862-04-76
ŁÓDŹ WĘDKARSKA z silnikiem Wieteriok 8, 4-osobowa, -
1.600 zł. Opole, tel. 0601/47-65-54 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA dł. 2,7 m, szer. 1,4 m, waga 40 kg, nie
zatapialna, nowa, wiosła, silnik elektr., nowy akumulator 100 
Ah, 3 kapoki, wózek do transportu lodzi, 2-kołowy, ręczny, •
1.500 zł. Świdnica, tel. 074/640-44-63 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA prod. szwedzkiej, laminatowa, z certy
fikatem, niezatapialna, dł. 4.3 m, - 1.260 zł. Wrocław, tel. 
071/351-92-77,0601/72-33-69 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA 1.2x2.6 m, płaskodenna, żywiczna, stan 
b. dobry, - 950 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50̂ 85 
ŁÓDŹ ŻAGLOWA typu .Tiki’ , powierzchnia żagla 9.5 m2, fok,

wysokość masztu 5 m, pełna dokumentacja, pełne wyposa
żenie, - 2.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/784-53-88 
ŁÓDŹ ŻAGLOWA plastikowa, dł. 4 ni, 12 m2 żagla, plande
ka, wózek, kpi, • 3.500 zł. Wrodaw, tel. 0606/96-03-34 
ŁÓDŹ ŻAGLOWA OMEGA dług. 6.2 m, 15 m2 żagla, 5-oso- 
bowa, plastikowa .Ostróda', mało używana, stoi w garażu, 
kapoki, pagaje, namiot, pełny kpi, - 7.500 zł. Brzeg, tel. 
0601/96-34-05-r
ŁYŻWOROLKI „OUTY” prawie nowe, nie są zniszczone, - 
350 zł. Wrodaw, tel. 357-07-89 
ŁYŻWOROLKI K2 FATTY ochraniacze, kaski, - 450 zł. Wro
cław, tel. 071/341-21-14 Leszno, 065/520-18-32 prosić Jac
ka
MASZYNA DO ZAKŁADANIA NACIĄGU RAKIET TENISO
WYCH, • 300 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/76-59-17 
MATERAC 3-osobowy, welurowy, gruby -145 zł, 2-osobowy 
• 65 zł, 1-osobowy - 33 zł, całość lub osobno. Wrodaw, tel. 
071/336-35-89

' MOTOLOTNIA wózek 2-osobowy, fabryczny, amortyzatory, 
oprzyrządowanie, -10.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-25-88 
MOTOLOTNIA silnik Trabanta, z przekładnią, tłumik Rotaxa, 
owiewka na kołach, konsola, skrzydła Libra ll/Libra III, b. do
bre parametry lotne, atrakcyjny wygląd, idealna do nauki la- 

. tania, - 7.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-96-79, 
0502/67-31-25
MOTOLOTNIA 1 -osobówa, silnik Trabanta, pow. skrzydła; 18 
m2, -1.800 zł. Jemielnića, tel. 077/463-23-30,0502/52-08-14 
MOTOLOTNIA 2-osobowa, Stranger, Rotax 503 zdwojony, 
wózek Duo Spioler, komplet przyrządów, śmigło 3-łopatko- 
we, nowy (z metryką), możliwość nauki pilotażu, • 25.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/640-53-98 wieczorem, 0601/14-39-79 
MOTOLOTNIA wyszkolę w lataniu, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-37-64
NAMIOT typu domek, 4-osobowy, 2 sypialnie, prawie nowy, 
stan idealny, -1.200 zł. Bogusźów-Gorce, tel. 0606/17-03-92, 
wój. wałbrzyskie
NAMIOT .domek*, nowy, duże okna, 2 sypialnie, z przedsion
kiem, -1.100 zł. Bolesławiec, tel. 090/66-84-23 
NAMIOT typu domek, 2-osobowy, sypialnia podwieszana, 
duży przedsionek, okna, moskitiery, prod. zachodniej, nowy,
- 480 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34
NAMIOT duży, z oknami, z przedsionkiem, + 2 śpiwory, 4x4 
m, - 250 zł i 2-osobowy, 2 szt., + śpiwór, - 230 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/753-37-11
NAMIOT 3-osobowy, z przedsionkiem i tropikiem, stan dobry,
- 80 zł. Świdnica, tel. 074/853-20-41
NAMIOT 3-osobowy, nowy, prod. niemieckiej, z torpikiem, 
moskitiera w przedsionku, 240 x 210 cm, wys. 130 cm, -185 
zł. Wrodaw, tel. 071/373-44-81,0604/07-59-49 
NAMIOT typu .willa*, 5-osobowy, z tropikiem pokrytym alumi
nium, 2 sypialnie, nowy, używany 1 raz,.- 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-89-11
NAMIOT "DOMEK" szaro-bordowy, duży, wym. 475x350x220 
cm, 2 podwieszane sypialnie, aneks kuchenny, 3 okna, mo- 
skitery, zadbany, stan.b. dobry, • 700 zi oraz drugi szaro-bor
dowy, używany 1 sezon, wym. 460x370x220 cm, 2 sypialnie 
zamykane, 3 okna, moskitery, aneks kuchenny,.zadbany, stan 
b. dobry, - 600 zł. Jelenia Góra. tel. 075/641-94-44, 
0607/85-11-20
NAMIOT DOMEK, 2 sypialnie, przedsionek z oknami, 4-oso
bowy, mało używany, - 550 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-34-94 
wgodz.17-22
NAMIOT DOMEK 2 sypialnie i przedpokój, - 600 zł. Wolibórz, 
tel. 074/873-37-45
NAMIOT WOJSKOWY kompletny (beczka) -1.200 zł lub za
mienię (kolektory słoneczne, siłownia wiatrowa, inne). Bole
sławiec, tel. 075/732-77-33 po godż. 21 
NAMIOT WOJSKOWY .beczka*, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-47-53 W;-

SK LEP  WINDSURFINGOWY

MALI BU
SZKOŁA, SERWIS ŻAGLI, ul. Dokerska 30 (pawilon) 
TEL. 071/353-53-54, 0-603 677 747
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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 na jtan ie jlll. Wrocław, tel. 
071/318-57-05,0502/12-5M1 02023541

NAMIOTY używane, w cenie od 50 zf/szt. Leszno, tel. 
065/529-29-45 w godz. 19-20,0608/27-86-58 
PARALOTNIA EDEL ENERGY uprząż, pilne, - 2.000 zł. Trzeb
nica, tel. 0604/96-76-14
PARALOTNIA PERCHE SONIC DHV2 80-110 kg, stan b. 
dobry, - 2.400 zł. Wrodaw, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45 
PONTON tratwa ratunkowa pełnomorska, 10-osobowa, • 800 
zł lub zamienię (kolektory słoneczne, siłownia, inne). Bole
sławiec, tel. 075/732-77-33 po godz. 21 
PONTON turystyczny, 240 x 140 cm, 3-komorowy, wiosła, 
pompka, - 200 zł lub zamiana na rower turystyczny. Legnica, 
tel. 076/862-26-89
PONTON 2-osobowy, z wiosłami - 100 zł. Leszno, tel. 
065/529-29-45 w godz. 19-20,0608/27-86-58 
PONTON używany, • 50 zł. Nowe Miasteczko, tel. 
0608/45-88-18, woj. zielonogórskie 
PONTON duży, 4-osobowy, wielokomorowy, prod. zachodniej, 
stan b. dobry - 220 zł. Rawicz, tel. 065/545-33-35 
PONTON 4-osobowy -190 zł, 2-osobowy, twarda podłoga 
200 zł. Wrocław, tel. 364-58-39 
PONTON PASSAT 250 tkaninowo-gumowy, 4-komorowy, nie
używany, 1.2x 2.5, -1.100 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-43-88 
PONTON ZODIAC gumowy, firmowy z deską do mocowania 
silnika, 1-osobowy, wyporność 250 kg, mało używany, stan b. 
dobry - 550 zł. Wrocław, tel. 071/339-85i60,0605/51-94-24 
O  PONTON ZODIAK profesjonalny, dług. 5.3 m, 

sztywna podłoga, kokpit Jokey, zegary itd., silnik 
Johnson (140 KM), + przyczepa amerykańska -
27.000 zł. Ponton Wiking, dług. 4.1 m, podłoga 

|  składana, silnik Mariner (55 KM), + przyczepa -
15.000 zł. Pontony Metzelar, pod silniki J  zachod
nie silniki doczepne. Wrocław, tel. 071/352-4445, 
0502/95-90-10 80009771

PONTONY 2-, 3-, 4-osobowe w cenie od 80 do 150 zł. Sy-. 
ców, tel. 062/785-35-26
PONTONY 1-8-osobowe, możliwy montaż silnika, cena 
100-1.500 zł. Wrocław, tel. 071/34.1-20-22,0603/55-59-58 
PROSZĘ O WYPOŻYCZENIE LUB PODAROWANIE WĘD
KI krótkiej, składanej, jestem osobą niepełnosprawną, z góry 
serdecznie dziękuję. Wrocław, tel. 0601/76-76-85 
O  PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS KETTLER • 950 

zł, 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 golfa - 100 zł/szt. Legnica, tel. 
076/866-34-07' 84016431 

PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ rower treningowy, z komputerem 
-160-240 zł, stepper z komputerem - 90-170 zł, ławeczki - od 
30 zł. Leszno, tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20, 
0608/27-86-58
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ bieżnia .Favori nr 1*, licznik kalo

rii .Tempo”, • 250 zł. Pogorzela, tel. 0504/81-34-99, woj. lesz
czyńskie
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ drabiny gimnastyczne, 235 x 92 • 
160 zł + transport. Polanica, tel. 074/868-16-18 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ORBITREK Pro Form 485 Elipti- 
kal, ogólnorozwojowy, duży, profesjonalny, • 850 zł. Sława, 
tel. 068/356-77-99
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ atlas i sztanga, 50 kg • 520 zł. 
Wojciechów, tel. 077/419-56-85 po godz. 22 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ krążek do sztangi, 15 kg (3 szt.) i 
20 kg (4 szt.) wraz ze stojakami, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-57-78
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS na wszystkie partie mię
śni, nowy, - 600 zł! Wrocław, tel. 0608/34-07-58 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ.skrzynia gimnastyczna - od 100 
zł do 400 zł. Wrodaw, tel. 071/345-90-15 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ KETTLER do zajęć terningo» 
wo-odchudzających, - 200 zł. Żagań, tel. 068/477-68-92 
PRZYRZĄD GIMNASTYCZNY Fit’n Fold Strider, - 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/793-54-00
RAKIETA TENISOWA Prince-Mono, Head, Kenex, Wilson Pro 
Staff, Wilson Staff Series, Dunlop Fury (nowa) i inne, cena od 
100 do 200 zł/szt. Wrocław, tel. 071/321-51-44,0608/67-07-34 
ROWER TRENINGOWY KETTLER komputer, nowy. - 350 zł. 
Głogów, tel. 076/834-46-34 po godz. 16 
ROWER TRENINGOWY osprzęt Shimano Altus, 18 przeło
żeń, stan bardzo dobry, cena 290 zł. Wrocław, tel. 364-19-24

PROFESJONALNY SERWIS
MOTOROWODNY OPOH952 

OPOLE - PORT, tel. 0-601 476 554 
naprawa - przeglądy - sprzedaż

SILNIK DO ŁODZI CHRYSLER 70 62 KM. Milicz, tel. 
071/384-91-27
SILNIK DO ŁODZI ENVIRUDE 8 KM, • 400 zł. Wrocław, tel. 
071/351-51-96
SILNIK DO ŁODZI MERCURY 4 KM, nowy, na gwarancji, -
3.200 zł i 5 KM, używany, długa stopa, - 2.000 z{. Opole, tel. 
0601/47-65-54
SILNIK DO ŁODZI MERCURY 4 HP zaburtowy, mało używa
ny, konserwowany, stan idealny, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0600/17-46-46
SILNIK DO ŁODZI MERCURY 50 KM, el. rozrusznik, manet
ka z linkami, trym hydrauliczny, - 4.500 zl. Wrocław, tel. 
071/351-92-77,0601/72-33-69 
SILNIK DO ŁODZI SUZUKI 4 KM, po 1 sezonie, • 2.400 zł, 5 
KM, nowy, - 3.700 zł i YAMAHA4 KM, nowy, - 3.700 zł. Opole, 
tel. 0601/47-65-54
SILNIKI DO ŁODZI zaburtowe, różne, ceny od 800 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/832-07-57,0604/46-67-64 
SIŁOWNIA KETTLER mało używana, stan idealny, -1.100 
zł. Sława, tel. 068/356-77-99
SIODŁO DO REKREACJI kompletne. • 750 zł. Wrodaw. tel. 
0604/57-62-32
SKAFANDER DO NURKOWANIA stan b. dobry - 1.500 zł. 
Wrodaw, tel. 0602/57-90-30
SKUTER WODNY KAWASAKI, 1997 r. 100 KM. narty wod
ne, - 20.000 zł. Wrodaw, tel. 0605/10-57-33 
SKUTER WODNY YAMAHA. 650 ccm uszkodzony silnik, stan 
skorupy b. dobry, - 2.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-57, 
0604/46-67-64
SKUTER WODNY YAMAHA 650,1990 r. po remoncie kapi
talnym silnika, - 5.000 zł. Żagań, tel. 068/477-57-15, 
-0608/21-71-37
STOŁY DO PING-PONGA różnych firm w cenie od 100 do
200 zł. Syców, tel. 062/785-35-26
STÓŁ BILARDOWY nowe płótna + dwa nowe kije; nowe bile,
na monety 2 zł, stan b. dobry, • 2.500 zł. Bolesławiec, tel.
0602/73-12-28
STÓŁ BILARDOWY 120-60, kije, bile • 170 zł. Leszno, tel. 
065/529-29-45 w godz. 19-20.0608/27-86-58 
STÓŁ BILARDOWY 6-stopowy, bez kul, • 650 zl. Syców, tel. 
062/785-35-26 . v  '
STÓŁ DO PING-PONGA możliwość transportu, - 350 zł. Góra, 
tel. 065/543-38-01,0605/09-42-12 
STÓŁ DO PING-PONGA z płyty - 280 zł. z aluminium - 350 zł. 
Leszno, tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20,0608/27-86-58 
SZTUCER RADOM HUNTER kal. 7,62x39, z lunetą Meopta 
6x42, dodatkowo Pro Point tasco, zapasowe magazynki, amu
nicja, dużo akcesorii dodatkowych, stan idealny, • 4.000 zł. 
Karpacz, tel. 075/761-81-33
TOALETA TURYSTYCZNA chemiczna, doskonała do kem
pingu, namiotu, stan idealny, - 180 zł. Głogów, tel. 
076/834-46-34
ŻAGCL WINDSURFINGOWY NEIL PRYDE .DIABLO’  pow.
7,7 m2, nowy model, stan b. dobry, - 1.350 zł. Leszno, tel. 
065/526-21-83
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY RUSHWIND .VERTIGO DUAL* 
pow. 5,1 m2, stan dobry, - 400 zł. Lesznó, tel. 065/526-21-83

TU R Y STY K A

•  .WILLA PARADISE* w Mielnie, poleca wczasy w karne-, 
ralnych warunkach, pięknym otoczeniu soczystej ziele- '!'' ' 
ni, za niewielką cenę, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z TV sat, 
lodówki na piętrach, parking na miejscu, pełna wizja 
www.ta.pl/paradise. ., tel. 094/318-90-457 99000001 .

•  ABSOLUTNIE FANTASTYCZNE • Świnoujście, kwatery 
prywatne, blisko morza, od 15 zł/doba, rezerwacja, e-ma-

. il: bogzab@poczta.onet.pl, http://www.republika.pl/bog- 
zab. Wrocław, tel. 071/341-33-54, 0607/13-54-66 
99000001

P  ABSOLUTNIE FANTASTYCZNIE-ŚWINOUJŚCIE- 
kwatery prywatne, komfortowe warunki, blisko 
morza • od 15 zł/doba, 
http://www.republika.pl/bogzab, e-mail: bog- 
za@poczta.onet.pl. Wrocław, tel. 071/341-33-54, 
0607/13-54-66 01023051

O  AGENT TURYSTYCZNY ponad 350 ofert turystycz
nych na całym świecie. Ponad 100 tras do 500 
miast na MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY AUTO
KAROWE. Zadzwoń, mamy to czego szukasz, 
ts@mediatour.ig.pl. Wrocław, tel. 071/785-96-56 
(fax), 0504/93-92-11 81011641

O  AGENT TURYSTYCZNY • ponad 350 ofert tury
stycznych na całym świecie. MIĘDZYNARODOWE 
PRZEWOZY AUTOKAROWE do 500 miast Europy. 
Wystarczy zadzwonić • przyjedziemy, załatwimy, 
e-mail: ts@mediatour.ig.pl. Wrocław, tel. 
071/785-96-56 (i fax), 0504/93-92-11 81010931

•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO 90 km od 
Wrodawia, zaprasza na wypoczynek, do dyspozycji po
koje 2-osobowe, kuchnia, łazienka, cisza, blisko las, 
stadnina koni, cena 17 zł/osoba. Doruchów, tel. 
062/731 -52-15 po godz. 20 99000001

•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Kotlinie 
Kłodzkiej, w okolicach Śnieżnika, blisko basen, Jaskinia 
Niedźwiedzia, kolej linowa, konie, liczne szlaki piesze i 
rowerowe, dostępna kuchnia i parking, ogród, miejsce 
na ognisko, grill, ceny od 15 zł/doba, dzieci do lat 7 - 
50%. Stronie Śląskie, tel. 074/814-12-83 99000001 .

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bieżyniu (oko
lice Krzywinia, woj. wielkopolskie), blisko lasy, jeziora, zapra- ^ 
sza na weekendy i wczasy, w ofercie jazda konna, domowa 
kuchnia, cena • 20 zł/os Vdobę. Bieżyń, tel. 065/517-75-46 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach So
wich, 2 x łazienka, 2 x kuchnia, atrakcyjna lokalizacja - 20 
zł/osobę. Lubachów, tel. 074/850-99-62 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w górach, blisko 
granicy z Czechami, piękne widoki, staw rybny, możliwość 
jazdy konnej, -17 zł /dobę. Międzylesie, tel. 074/812-50-10 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zajazd Konie, k. 
Deszczna, woj. lubuskie, zakwaterowanie w kameralnych 
pokojach, + całodzienne wyżywienie, w cenie 25-35 zł/do
ba/osoba. Deszczno, woj. lubuskie, tel. 0601/56-82-36 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .BONANZA* w 
górach, nodeg 17 zł/osoba, proponujemy: jazdy konne, prze
jażdżki bryczką, ognisko, grill, plac zabaw dla dzied, minibo- 
isko do siatkówki, blisko przejście graniczne z Czechami, 
możliwość trzymania konia (pensjonat dla koni), stawy ryb
ne. Doboszów, tel. 074/812-50-27,0601/72-20-64 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO pensjonat w Dro
hiczynie n. Bugiem, lasy, plaża, rzeka - zaprasza na wczasy,. 
kolonie, zieloną szkołę - 35 zł/osoba (z wyżywieniem). Drohi-'1 
czyn. tel. 085/655-70-62.0602/73-08-83 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach Wał
brzyskich, b. dobre warunki do wypoczynku, malownicza oko
lica, las, stawy, zalew, zabytki - 20 zł/osoba. Grzędy Górne, 
gm. Czamy Bór, tel. 074/845-01-83 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Jamołtowie( na 
Mazurach, dsza, las, pokoje 2 i 3 osobowe, z łazienkami, pełne 
domowe wyżywienie, własne warzywa i wyroby wędliniarskie, 
duży taras z grillem, sala TV z kominkiem, boisko do siatków
ki, minikoszykówki, unikalny szlak wodny 40 zł/os. Jamołto- 
wo, tel. 089/758-11-14
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach Izer-  ̂
skich, okolice Szklarskiej Poręby, komfortowe warunki, lasy, 
łąki, panorama, wyżywienie, trasy turystyczne, dsza • 30 
zł/osoba. Jelenia Góra, tel. 075/754-1 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach \ 
wich, do wynajęda pokoje, 2- i 3-osobowe, 7 miejsc, z dostęp 
pem do kuchni, łazienka i ubikacja na miejscu, atrakcyjne 
miejsca do zwiedzania i spacerowania -15 zł/doba od osoby. 
Jugów, gm. Nowa Ruda, tel. 074/873-31-65 wieczorem 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zapraszamy na 
wypoczynek wśród przyrody, ciszy i czystego powietrza, wo
kół lasy pełne jagód i grzybów, duży ogród, grill, ognisko, do 
wynajęda trzy pokoje, kuchnia, łazienka, możliwość domo
wego wyżywienia • 15 zł/osobę/dobę, wyżywienie • 20 zł. 
Kępno, tel. 062/781-54-34
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO ze specjalnością 
w hodowli koni zaprasza na obozy jeździeckie 1 tydzień • 450 
zł, 2 tygodnie • 880 zł, oferujemy profesjonalną naukę jazdy 
konnej ze specjalnością skoki i ujeżdżanie, pełne wyżywie
nie, nodeg w pokojach 2-osobowych, ogniska, gry, zabawy 
kąpielisko, prof. opieka pedagogiczna, gwarantujemy wyso
ką. jakość usług, Kużniczysko, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-72-37 1
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Sudetach, 
nowa willa, nowczesne pokoje, apartamenty, z łazienkami, TV 
SAT lub bez już od 15 zł/doba' od osoby, możliwość wyżywie
nia 8-15 zł/osoba, jakuzzi, sala balowa na 30 osób, przepięk
ne widoki, liczne trasy,\grill, ogniska, parking, rowery, konie, 
jezioro, zamki, promocje. Michałkowa, gm. Walim, tel. 
074/845-33-43 v
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zaprasza w góry, 
okolice Międzygórza, do wynajęcia przyczepy kempingowe, 
z pełnym wyposażeniem, cicha okolica, blisko szlaki turystycz-' 
ne -15 zł/osobę/dobę. Międzygórze, tel. 074/813-51-64 po 
godz. 20
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w górach, blisko 
granicy z Czechami, piękne widoki, staw rybny, konie -17 
zł/doba. Międzylesie, tel. 074/812-50-10 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w miejscowości 
ścięgny, 1 km od Karpacza, 2 pokoje, 3, 4-osobowe, grill. 
boisko, blisko trasy turystyczne, kort tenisowy Western Ciy^ '. 
baseny • 20 zł/osoba. Miłków, gm. Podgórzyn, tel. 
075/761-83-50
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Niegbszczu k. 
Mielna, nad morzem, do wynajęcia pokoje 2 ,3 ,4-osobowe, 
od zaraz do listopada -18 zł/doba (poza sezonem) 22 zł/do
ba od osoby (w sezonie), kuchnia, w.c., łazienka; parking. Nie- 
goszcz, gm. Mielno, tel. 094/3 5̂-91-95 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Osiecznej k. 
Leszna zaprasza na wczasy i weekendy, w ofercie jazda kon
na, nauka, wędkarstwo, biesiady przy ognisku; przy własnym 
zespole muzycznym -15  zł/dobę/osobę. Osieczna, tel. 
065/535-01-70
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO położone w lesie, 
nad stawem, noclegi w typowo wiejskiej chałupie, z kuchnią 
do dyspozycji i ogrodem • 20 zł/osoba. Parowa, gm. Osiecz-1 
nica, tel. 075/731-27-45
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .NA GÓRCE* w 
Kotlinie Kłodzkiej, kuchnia, łazienka, TV, ogród, grill, parking 
ogrodzony, domowe jedzenie, spokój, dsza, boisko do siat
kówki, tenis, kosz, cena 17 zł/osoba/doba. Pławnica, tel. 
074/813-02-56

• AUTOKARY LUX .OP°12247
• BUSY OSOBOWE •

WYNAJEM - Biuro Podróży £D REPfflsl!£5; * f ■ 
tel. 071/342-16-34, 0-502 210 487

 www.promotion.com.pl______

•  >8C- WCZASÓW NAD BAŁTYKIEM. .U J a c k a - ,  p en- 
sjonat położony zaledwie 15 m od plaży w Mielnie. Po
koje z łazienkami, TV lub tańsze ze wspólną łazienką, 
TV, sprzętem plażowym, czajniki i szklanki w każdym 
pokoju. Zobacz zdjęcia, www.ta.pl/jacek, rezerwacje. Ko
szalin, tel. 094/318-92-96 99000001

•  .ADHARA* NAD MORZEM w Sarbinowie k. Mielna. Prze
piękny nowy obiekt turystyczny (ok. 200 miejsc). Bardzo 
wiele atrakcji, pokoje i apartamenty, wyżywienie, drink 
bar, sauna, solarium itp., www.adhara.ta.pl, ceny promo
cyjne, dzwoń i pytaj.., teL 094/316-55-69 99000001

•  .ATUT* BIURO PODRÓŻY Chorwacja Vodice, APARTE- 
MENTY, PENSJONATY, WILLE,, 9 noclegów, autokar, 
pilot, ubezpieczenie, wyżywień/e, ceny od 899 zł, 
www.atut.icenter.pl, ZNIŻKI 5 i 6 osoba, w apartamencie 
oraz dla dzied w pensjonatach i willach. Wrodaw, tel.

|  071/373:26-83, 99000001
•  .ATUT* BIURO PODRÓŻY Grecja NeP Pori, APARTA

MENTY, HOTEL, 9 noclegów, autokar, pilot, ubezpiecze
nie, wyżywienie (w poszczególnych turnusach), ceny od 
995 zł, www.atut.icenter.pl,atut@icenter.pl. Wrocław, tel. 
071/373-26-81,071/367-70-72 99000001

•  .ATUT* BIURO PODRÓŻY obóz młodzieżowy, Chorwa
cja, wyspa Obonjan, namioty, pawilony, hotel, 9 nocle
gów, autokar, pilot, kadra pedagogiczna i medyczna, wy
żywienie i ubezpieczenie, cena turnusu od 945 zł. Wro
cław, tel. 071/373-26-81,071/367-70-72 99000001

•  .ATUT* BIURO PODRÓŻY obóz młodzieżowy, Grecja Nei 
Pori, hotel, pensjonat, 9 noclegów, autokar, pilot, kadra 
pedagogiczna i medyczna, wyżywienie i ubezpieczenie, 
cena 1.335 zł, atut@icenter.pl. Wrocław, tel. 
071/373-26-81,071/367-70-72 9900000,1

•  .TROJANOWSKI* nad morzem, w Ustce, pokoje 2-3 oso
bowe z łazienkami, telefonami, TV sat, barek, restaura
cja, bilard, sauna, solarium, siłownia, parking, NISKIE 
CENY, www.trojanowski.ta.pl. ., tel. 059/814-89-65 i 
814-89-64 99000000

•  .U IWONY* w Mielnie. Kameralny, tani pensjonat, poło
żony blisko morza. Bardzo dobre warunki wypoczynku, 
teren zielony, ogrodzony, parking. Zobacz w internecie 
www.ta.pl/iwona, rezerwacje. Koszalin, tel. 
094/318-95-57 99000001
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KoCohia nad moneta % PoGierowoul. Łaciarska 39^ 
50-146 Wfodaw 

tel./fax 071/342-94-52
  ; teł. 071/344-56-89

http://www.hermes.wroclaw.pl 
e-mail: biuro@hermes.wrodaw.pl

W CZASY, O BO ZY 
W ŁOCHY I CHORW ACJA

apartamenty, kempingi 

22.06-4.07 OP012241 

od  600 zł/osobę 
dojazd w łasny  lub  autokarem

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .Alaskański Za
przęg", okolice Lądka Żdroju, obiekt ogriidzony, 2.5 ha, mini 
arboretum, oddalony odinhych zabudowiań, piękna ponora- 
ma górska, poznawanie zagadnień kynologicznych, przjażdżki 
psim zaprzęgiem dla dzieci - 25 zł/osobę/dobę wyżywienie 
do uzgodnienia. Radochów, tel. 074/814-6&-72 

. AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zaprasza do wol-. 
no stojącego domu nad Jeziorem Rogowskim (Nizina Gnieź
nieńska), 2 sypialnie, dzienny, kuchnia, łazienka, dostosowa
ny dla niepełnosprawnych, kajak, łódź wędkarska, rower wod
ny, grill, domowa kuchnia, polowania -18-20 zł/osoba/doba. 
Rogowo, tel. 052/302-42-43
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .Dom nad jezio
rem* zaprasza, komfort, pokoje 2 lub 3-osobowe, osobna ła
zienka, lasy, jeziora, grzyby, ryby, trasy rowerowe, cisza, czy
ste powietrze • 16 zł/osoba, domowe obiady -13 zł, Kaszuby
• Sominy k. Bytowa. Sominy 2, gm. Studzienice, tel. 
059/821-60-02
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO wczasy, weeken
dy w czystej, spokojnej okolicy, las, rzeka, stadnina koni, za
bytki, spokój, świeże powietrze, , całodzienne wyżywienie, 
łazienka, TV, rowery -15 zł/doba od osoby. Sowy, gm. Pako
sław, tel. 065/547-85-86
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO dom jednorodzin
ny w górach, rzeka, las, piękna okolica, TV SAT, 3 pokoje, 

^zienka, kuchnia, kominek, sauna, w pobliskiej miejscowo- 
1 jci basen, wyciągi widokowe, od 4 do 6 osób -130 zł/dobę. 

Stronie Śl., tel. 0607/36-32-81,0603/94-43-41 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .Bartoszówka*. 
położone w Kotlinie Kłodzkiej, zaprasza na wypoczynek oraz 
jazdę konną, pokoje 3 i 4-osobowe, z kominkiem, kuchnia, 
łazienka • 20 zł/osoba. Szklarka, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-14-57
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO pokoje 2, 3,
4-osobowe, z łazienkami, Góry Sowie, trasy turystyczne, lasy, 
woda, spokój, nocleg 20 zł od osoby, wyżywienie domowe 
całodzienne - 25 zł/osóba, www.walim.w.pl. Walim, tel. 
074/845-75-57
•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO RYBNE nad 

stawami, zaprasza na weekendy i wczasy oraz bezpłat
ne wędkowanie, w malowniczo położonym obiekcie oto
czonym stawami, lasem i ciszą, do dyspozycji sala ta
neczna, kominkowa, rekreacyjna, taras widokowy, sprzęt 
pływający, serwujemy posiłki domowe, cena 25-35 zł/do-

. ba. Gryfów Śląski, tel. 075/781-26-61, 075/781-48-51 
(fax). 0606/55-34-28 99000001

•  AGROTURYSTYKA - zapraszamy na wypoczynek w ci
szy i spokoju, dookoła góry, lasy, rzeka, czysta woda i 
powietrze, park krajobrazowy, niedaleko Jaskinia Nie
dźwiedzia, wyciąg widokowy, kryty basen, na miejscu 
kuchnia, bilard, altana z kominkiem, parking, bogate runo 
leśne, cena 15 zł.  ̂tel. 074/814-27-48 99000001

•  AGROTURYSTYKA - atrakcyjne miejsce na wypoczy
nek w górach, na wsi, wśród ciszy i zieleni, w parku kra
jobrazowym, niedaleko Jaskinia Niedźwiedzia, wyciąg

pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami J TV, UWAGA!!! 
55 Zł/osóba z pełnym wyżywieniem, jadalnia i drink bar 
na miejscu, cicha kameralna atmosfera, pełni wizja, 
www.krzys.ta.pl. ., tel. 094/351-60-36 ' 99000001 £

•  BAŁTYK - MIELNO FWP proponuje ponad 1000 mięjsc, 
w domach wczasowych w Mielnie, Sarbinowi i Chło
pach. Pokoje o zróżnicowanym standardzie w różnych 
cenach. Nasze hasło to .wczasy na każdą kieszeń’ . Zo-

. bacz w internecie www.fwp.ta.pl; zadzwoń, zarezerwuj, 
tel. 094/318-93-97 99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat .Helena’ , poleca po
koje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, TV, niektóre z bal
konami, położony bardzo blisko plaży w strefie wydmo
wego lasu sosnowego, cicha okolica, pełna wizja 
www.helena.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 091/386-42-25 
99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO K. REWALA pensjonat .Roda’ 
położony w zacisznym miejscu. blisko plaży, poleca po
koje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, sala bilardowa, 
parking, wyżywienie na własnej stołówce (tanio), pełna 
wizja www.roda.ta.pl, rezerwacje. Pobierowo, tel. 
091/386-42-63 99000001

•  BAŁTYK - REWAL dwa pensjonaty .Toda’ i .Sedina", po
łożone w niewielkiej odległości od morza, polecamyjjo- 
koje 2-, 3-, 4-osob. z łaz. i TV, wyżywienie na miejscu, 
wszystkim zmotoryzowanym zapewniamy parking, peł
na wizja www.toda.ta.pl, 091/386-27-12, www.sedi- 
na.ta.pl 091/386-25-72., 99000001

•  .. BAŁTYK - BASENY niskie ceny, Dąbki koło Darłowa,
O.W. .Horyzont*, wspaniały obiekt z kompleksem base
nów, kortami tenisowymi, sauną, siłownią, bilardem, ka
wiarnią i własnym wyżywieniem, pokojê  apartamenty i . 
domki kempingowe, pełna wizja www.ta.pl/horyzont, re
zerwacje.., tel. 094/314-80-07 99000001

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA .DOM NAD MORZEM’ 
położony na szczycie wydmy, 30 m od brzegu morskie
go, pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami, TV i wido
kiem na morze, wyżywienie i parking na miejscu, 200 z ł . 
(pokoje 2- i 3-osobowe) - 220 zł (pokoje 4-osobowe), 
www.ta.pl/grunt, rezerwacje: ., tel. 094/316-58-41 
99000001

ZIELONA G0RA 
DOMKI NAD JEZIOREM W LESIE 

2 pokoje, kuchnia, WC + prysznic 
DOMEK, cena 650 zł za tydzień, 

tel. 071/355-64-96.

pokoje z łazienkami i TV, pełna wizja www.ta.pl/interszyk, 
rezerwacje.-',:tel. 094/316-6)-05 - 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO O.S.W. .Unitral", poleca pokoje 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami i.TV, zapewniamy parking, 
sauhę, 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 oko
licy niedaleko morza, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, 
z łazienkami, TV, czajniki i szklanki, wyżywienie na miej
scu, czynny cały rok, www.ta.pl/duet, rezerwacje.., tel. 
094/318-98-79 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO willa .Faraon”, położona przy saniej 
plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienką, tele-

) fonem i TV, obiekt czynny cały rok, pełna wizja 
www.ta.pl/faraon, rezerwacje. .. tel. 094/318-95-13, 
0608/62-99-20 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO i Łazy, dwa domy wczasowe położo
ne przy samej plaży, ok. 800 miejsc w pokojach 2-, 3-,
4-osobowych z pełnym wyposażeniem, stołówka na miej
scu, zamknięty parking, boiska, plac zabaw, rowery, 
sprzęt plażowy, www.ta.pl/puf. ., tel. 094/341*18-67, 
094/342-65-97 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO D.W. Admirał poleca pokoje 1*. 2*.

ZŁOTA PRAGA
DLA WSZYSTKICH MŁODYCH 

DUCHEM
Zwiedzanie miasta, nocleg ze 

śniadaniem, autocar Lux, opieka 
pilota - wszystko to w promocyjnej 

cenie 139 zł (w tym VAT). 
Terminy: 12-13.05.2001 

\ 9-10.06.2001
Wratislavia Travel 

Wrocław, ul. Gwarna 21 
tel. 789-90-09

•  BAŁTYK - DARŁÓWKO ośrodek Róża Wiatrów, położo? 
ny przy samej wydmie, pokoje, apartamenty i domki kem
pingowe, kawiarnia, siłownia, drink bar, sala ćwiczeń, 
jaccuzi, wyżywienie na miejscu, parking, pełna wizja, 
www.ta.pl/roza, rezerwacje. ., tel. 094/314-21-27 
99000001

•  BAŁTYK - DARŁÓWKO pensjonacik .Na fali", położony 
w cichej dzielnicy niedaleko plaży, poleca pokoje 2*. 3*,
4-osobowe z łazienkami, TV i zapleczem kuchennym 
(każdy), www.nafali.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 
094/340-80-23 99000001

•  BAŁTYK - DZIWNÓWEK O.W. Portamare, położony przy 
samej plaży, kilkaset miejsc wczasowych w pokojach z 
łazienkami i TV, wyżywienie, tereny rekreacyjne, parking, 
pełna wizja www.portamare.ta.pl, rezerwacje. tel. 
091/381-11-62 99000001

•  BAŁTYK - DZIWNÓWEK O.W. Relax. położony blisko 
plaży, poleca pokoje z łazienkami i TV, domki kempingo
we z pełnym wyposażeniem, parking i wyżywienie na 
miejscu, pełna wizja www.rezydencja.ta.pl, rezerwacje. 
..lei. 091/381-10-52 99000001

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 ła
zienkami i TV, w pensjonacie lub domu wczasowym, 
domki lub kempingi w ośrodku kempingowym, www.fur- 
manek.ta.pl, rezerwacje.'., tel. 094/318-96-08 
99000001

•  BAŁTYK • MIELNO pensjonat Lazur położony przy głów
nym wejściu na plażę, polecamy pokoje 1-, 2*. 3*, 4-oso- 
bowe z łazienkami i TV oraz apartamenty, na miejscu 
wyżywienie, bilard, drink bar, plac zabaw i parking za
mknięty, pełna wizja www.lazur.ta.pl, rezerwacje.., tel. 
094/318*93*34 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Bartek* i ośrodek kem
pingowy .Złota Plaża* przy samej plaży, polecamy po
koje, domki i przyczepy kempingowe z pełnym wyposa
żeniem, wyżywienie, www.ta.pl/plaza, rezerwacje.., tel. 
094/342-41-84,094/341-42-87 po godz. 16 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO Niegoszcz, nowy pensjonat Jona
tan* z basenem, poleca pokoje 2- i 3-osobowe z łazien
kami i TV, jadalnia, parking, solarium, duży teren zielony 
z placem zabaw, grillem, boiskiem, stawy hodowlane dla

domki kempingowe
t e l.  0 -601  7 6 6  0 7 0 , 0 7 1 /3 6 7 -3 9 -5 0

ria, plac zabaw, www.karelma.ta.pl, rezerwacje.tel. 
091/381-38-93 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE pokoje do wynajęcia, pięk
na, spokojna okolica, nad morzem, od czerwca do wrze
śnia, także w weekendy, rezerwacja -18-35 d/osoba. 
Międzywodzie, tel. 091/381-48-35, 0604/14-26-12 
99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYZDROJE O.W. Grodno, ośrodek po
łożony na samej wydmie, pokoje z łazienkami, partero
we domki fińskie, parking, wyżywienie, na terenie rów
nież jezioro, www.owgrodno.pl, rezerwacje. ., tel. 
091/328-07-55 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYZDROJE pensjonat .Perła’ , położo
ny przy Promenadzie Gwiazd, poleca pokoje 2- i 3-oso
bowe z łazienkami, TV, lodówką i telefonem, na parterze 
restauracja z drink barem, 100 m od morza, www.per- 
la.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 091/328-25-13, 328-13-03 
99000001

•  BAŁTYK - MRZEŻYNO DOM WCZASOWY JUBILAT- 
KA’ poleca kilkaset miejsc w pokojach 2-, 3-, 4-osobo
wych, z łazienkami i TV. Przepięknie położony, blisko 
morza, kawiarnia, drink bar, bilard i inne atrakcje, par
king strzeżony, zobacz w internecie www.ta.pl/jubilatka, 
rezerwacje. Mielno, tel. 091/386-62-59 99000001

•  BAŁTYK • POBIEROWO pensjonat Jarek i Mariola, po
leca 2-, 3-, 4-osobowe pokoje z łazienkami i TV, możli
wość wyżywienia, b. duży zielony, ogrodzony teren re
kreacyjny, plac zabaw, cisza, kameralna atmosfera, peł
na wizja www.mariola.ta.pl, rezerwacja, tanio!!!.., tel. 
091/386-43-66 (fax), 386-44-28 99000001

O BAŁTYK - POBIEROWO komfortowe pokoje do 
wynajęcia, łazienki, TV, 200 m od plaży, parking, 
ceny 25-40 zł. Pobierowo, tel. 091/386-44-12 
02022451

•  BAŁTYK • POGORZELICA O.W. Stoczniowiec, baseny 
z podgrzewaną wodą, pokoje i domki kempingowe z ła
zienkami i TV, kawiarnia, korty tenisowe, sauna, sola
rium, wypożyczalnia sprzętu turystycznego, www.stocz- 
niowiec.ta.pl. „tel. 091/386-31-25 99000001

•  BAŁTYK- SARBINOWO k. Mielna, pensjonat BRYŚ, po- 
łożony na szczycie wydmy (30 m od brzegu morza), po
leca pokoje z łazienkami i TV, wyżywienie na miejscu, 
pełna wizja www.ta.pl/brys, rezerwacje. ., tel. 
094/316-55-47 99000001

S chron isko  HACJENDA L . 
Dębniki k. Strzelina opo12219 
tel. 0-602121 952

OBÓZ KONNY
młodzież: 10-16 lat
01.07-15.07   790 zl
15.07-22.07 .................................  420 zl
22.07-29.07  .............................. 420 zl
29.07-12.0 8 .....................   790 zl
12.08-19.08 .................................  390 zl

http://republika.pl/dolina_zab
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KURSY JĘZYKOWE 
bezpłatny katalog 

te l. 071/342-16-33, 343-53-15 
 www.promotion .com .pi______

DO WYNAJĘCIA APARTAMENT w Międzyzdrojach. 2 poko- 
je, kuchnia, łazienka, balkon, TV kablowa, wysoki standard, 
200 m od morza, cena 250 zł/doba. Świdnica, tel. 
074/640-40-15
O  DO WYNAJĘCIA DOM o pow. 100 m2, nad jezio

rem Głebokie k. Międzyrzecza (100 m od wody), 
pełne wyposażenie, wysoki standard, 2 łazienki, 
2 pokoje po 22 m2, kuchnia, hol -150 zł/doba., 
tel. 074/853-14-46, 0601/58-06-94 01029851

DO WYNAJĘCIA DOM od maja do czerwca, w Łagowie Lu-

BIURO PODROŻY 
WRATISLAVIA TRAVEL

poleca atrakcyjne wczasy 
w Chorwacji nad przejrzy
stymi wodami Adriatyku. 
W ofercie również obozy 

młodzieżowe. 
Wratislavia Travel 

Wrocław, ul. Gwarna 21 
tel. 789-90-09

OPOH943

buskim, nad jeziorem, blisko las, atrakcje wodne, w czerwcu 
Lubuskie Lato Filmowe, 3 pokoje, kuchnia z wyposażeniem, 
łazienka - 130 zł/dobę + prąd. Łagów Lubuski, tel. 
0608/64-02-44
DO WYNAJĘCIA DOM 8 osób, Łagów Lubuski, od 06 do
09.2001 r., jeziora, lasy, cisza -150 d/doba. Zielona Góra, 
tel. 068/454-86-16 po godz. 21,0600/37-35-83 
O  DO WYNAJĘCIA DOMEK NAD MORZEM, 4 poko

je, łazienka, kuchnia, ogrodzony • 15 ztfosobę/do- 
bę. Darłowo, tel. 094/315-56-17 80009711

DO WYNAJĘCIA DOMEK w lesie, blisko rzeka, staw rybny, 
możliwa jazda konna - 30 zł.., gm. Kalisz, tel. 0603/84-19-91 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Boszkowie,
4-osobowy, w.c., aneks kuchenny, 20 m od brzegów jeziora, 
teren ogrodzony-15 zł/osobodoba (w czerwcu) oraz 18zł/oso- 
bodoba (w sezonie letnim). Boszkowo, tel. 065/537-02-62 po 
godz. 20,0601/54-26-92

Biuro@ happytravel.com.pl bilety autobusowe, pramowe, lotnicze ul. Zaporoska 27a tel: 3326991

B iu ro  P o d ró ż y  - w czasy, apartamenty; wycieczK i, turystyka grupowa, incentive, rezerw acja  hoteli za  g ran icą
widokowy, kryty basen, pstrągi, trasy wycieczkowe pie
sze i rowerowe, do dyspozycji bilard, TV, kominek w al
tanie kuchnia, parking - 15 zł. Stronie Śląskie, tel. 
074/814-27-48 99000001

•  AGROTURYSTYKA W GÓRACH okolice Karpacza, Je
leniej Góry, piękny, stylowy, XIX-wieczny pałacyk, poło
żony w zabytkowym parku (10 ha), u podnóża zamku 
Bolczów, lasy, rzeka, stawy (raj dla wędkarzy), piękna i 
cicha okolica, w pobliżu kąpielisko, basen, stadnina koni, 
pokoje 2- 4-osobowe, cena 25 zł/doba, dla dzieci zniżka 
50%, parking, samochodowy, 58-520 Janowice Wielkie, 
Trzcińsko 3, tel. 0608/38-59-15 99000001

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA kameralny pensjonacik 
.MISTRAL* położony 50 m od plaży, poleca pokoje 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, piękny zielony teren, 
grill, cisza i spokój, rowery, www.ta.pl/mistral, rezerwa
cja. ., tel. 095/316-55-88,0602/71-42-85 99000001

•  BAŁTYK- DĄBKI K. DARŁOWA O.W. Dukat poleca po
koje i domki kempingowe, murowane (ok. 300 miejsc), 
wiele atrakcji, wyżywienie, kawiarnia, parking strzeżo
ny, sauna, boiska aportowe, plac zabaw, www.ta.pl/du- 
kat, rezerwacje.., tel. 094/314-80-51 do 53 99000001

•  BAŁTYK - ŁAZY K MłĘLNA pensjonacik .Gema* poleca 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, położony 30 m 
od plaży, blisko lasu, zamknięty parking dla wszystkich 
gości, www.gema.ta.pl, rezerwacje.tel. 094/346-52-71, 
0604/88-36-96 99000001

•  BAŁTYK - DZIWNÓWEK OW .ZEFIR* wspaniale poło
żony przy plaży w pasie lasu sosnowego, poleca pokoje
2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, boiska, korty tenisowe, 
solarium, fryzjer, plac zabaw, www.ta.pl/zefir, rezerwa
cja. „tel. 091/381-12-00 99000001

•  BAŁTYK - JASTRZĘBIA GÓRA ośrodek .Gwarek* (194 
miejsca), przepięknie położony przy samej plaży, pole
ca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, wyżywienie 
na miejscu, parking, boiska, plac zabaw, rezerwacje te-

l  lefonjczne. ., tel. 094/341-18-67, 094/342-65-97 
99000001 .

•  BAŁTYK - KOŁOBRZEG .Atrium*, polecamy pokoje 2»,
3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, ogólnie dostępne za
plecze kuchenne, parking zamknięty, rozległy, ogrodzo
ny teren zielony, wspaniała kameralna atmosfera, 
www.ta.pl/atrium, rezerwacje. ., tel. 094/352-83-65 
99000001

•  BAŁTYK - ŁAZY k. Mielna, kameralny pensjonacik, bli
sko plaży, z dużym terenem zielonym i parkingiem, po
lecamy pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, niektóre z tarasami, 
do dyspozycji czajniki i lodówka, do wynajęcia również 
domek letniskowy, www.ta.pl/orka.tel. 094/318-29-77 
99000001

•  BAŁTYK - ŁAZY k. Mielna, kameralny pensjonacik .Alga", 
położony w dzielnicy willowej (blisko plaży), pokoje 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami, tarasami, TY i lodówkami, 
parking zamknięty - tanio! Również weekendy,

WCZASY NAD MORZEM/ 
Ośrodek Wczasowy "Kasia" $ 
w Mrzeżynie zaprasza jj

■k 150 m od morza 
•A: pokoje i kempingi: 2-,3-,4-osobowe 
*  wyżywienie we własnym zakresie 
■k atrakcyjne ceny

in fo rm ac je  i reze rw ac ja  
te l. 091/386-62-34  (12-15, p o  18) 

lu b  0 -6 0 2  28  26  37

wędkarzy, ceny promocyjne, www.ta.pl/jonatan, rezer
wacje. ., tel. 094/316-62-97,0606/35-42-53 99000001 

•  BAŁTYK • MIELNO .U JACKA* pensjonacik z bezpośred
nim wyjściem na plażę, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, wypo
sażone w TV sat, sprzęt plażowy, czajniki bezp. i szklanki, 
ogród z grillem na terenie ogrodzonym, wyjawienie w 
stołówce (10 m obok), www.ta.pl/jacek, rezerwacje.., tel. 
094/318-92-96,0501/50-96-43 99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO koło Mielna, kameralny pensjo
nat .Natalia* poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazien
kami i TV, wyżywienie i parking na miejscu, wyprawy 
wędkarskie na łodzi, pełen komfort za niską cenę, pełna 
wizjawww.ta.pl/natalia, rezerwacje... tel. 094/316-56-92 
99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO DOM WCZASOWY .ADHARA* 
otwarty w 2000 r., poleca 150 miejsc, w ładnie urządzo
nych pokojach i apartamentach. Bardzo wiele atrakcji, 
duży ogrodzony teren zielony, jadalnia, drink bar, par
king, przy plaży. Zobacz w internecie www.adhara.ta.pl,

* niskie promocyjne ceny. ., tel. 094/316-55-69, 
094/347-03-03 99000001

•  BAŁTYK • USTKA biuro turystyczne .Dorna* poleca 
wczasy w pensjonatach, mieszkaniach samodzielnych, 
apartamentach i kwaterach prywatnych przez cały rok, 
rezerwacja, www.doma.ustka.pl. ., tel. 059/814-56-23, 
0601/65-28-63 99000001

•  BAŁTYK - USTKA OW JANTAR pokoje 2-, 3- i 4-osobo- 
we, apartamenty, domki kempingowe, sauna, plac za
baw, rowery górskie, sala konferencyjna (A-V), parking 
dozorowany, odległość od morza 250 m, www.jantar.ta.pl. 
„te l.059/814-40-93 ' 99000001

•  BAROKOWY DWÓR - GRYLEWO 60 km od Poznania, 
wczasy, pobyty rodzinny, 80 m do jeziora, możliwość ko
rzystania ze sprzętu wodnego, duże komnaty 2- i 4-oso
bowe, w cenie 20 zł/osoba, dzieci 50% zniżki, możliwość

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 woj. lubuskim, 
pokoje 2.3 i 4-osobowe, ciepła woda, gaz, w.c., blisko boisko 
do siatkówki, lasy i jeziora, cicha i spokojan okolica -14 zł/oso
bodoba. Ługi, gm. Dobiegniew, tei. 095/761-20-64 
DO WYNAJĘCIA DOMEK letniskowy, piętrowy, nad jeziorem 
Głębokie k. Międzyrzecza, 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, ko
minek, wiata na samochód, widok na jezioro, pełne wyposa
żenie • 140 zł/doba. Międzyrzecz, tel. 095/742-20-55 
DO WYNAJĘCIA DOMEK 7-8-osobowy, z wygodami, od 15' 
do 30.07 - 250 zł/doba. Pobierowo. tel. 091/386-41-52;
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY nad jeziorem Głę
bokie, 2 pokoje, kuchnia, łazienka • 100 zł/doba i DOMEK 
LETNISKOWY w Łebie-Nowęcin, w czerwcu i sierpniu, 2 po
koje, kuchnia, łazienka, komfortowe -150 d/doba. Trzebnica, 
tel. 071/312-03-88 po godz. 22 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY na Mazurach, w 
fesie nad jeziorem, wyposażenie, wygody - 75 i 50 zł/doba 
(sierpień, wrzesień). Wrocław, tel. 071/355-34-84 po godz. 18. 
0603/56-95-35
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad jeziorem, w 
miejscowości Wleń, 2 pokoje, kuchnia, WC. prysznic -120 
zł/doba. Lubin, tel. 076/7494)7-74 
O  DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Górach 

Stołowych, nad zalewem Radków, 3 pokoje, maks.

Biuro WOPR ZM, ul. Wrocławska 183,59-220 LEGNICÂ
(076) 722 27 27 lub o 601 92 81 81 

zł w w w .w o p r- le g n ica .co m .p l _
•  BAŁTYK - MIELNO 2 pensjonaty .Relaxa i .Relaksik*, 

pokoje 2-, 3-, 4-osobowe o różnym standardzie, wyży
wienie, kawiarnia, parking na miejscu, do wypożyczenia 
skuter wodny, www.ta.pl/relaksik, rezerwacja.., tel. 
094/318-97-65,094/318-90-74 wieczorem 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO pensjonacik .Dajana*, położony w 
cichej dzielnicy, pokoje 2-, 3-. 4-osobowe z łazienkami i 
TV, parking, duży ogród, zaplecze kuchenne, obok wy
pożyczalnia sprzętu sportowego, rowery wodne, 
www.ta.pl/dajana, rezerwacje. ., tel. 094/318-94-14 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Laguna*, położony 80 m 
od plaży, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, 
możliwość parkowania, wyżywienie, drink bar, pobyty 
świąteczne, weekendowe i wczasy, tanio, zadzwoń to 
się przekonasz, www.ta-pl/laguna. „ tel. 094/316-62-54 
99000001 £
BAŁTYK - MIELNO 30 m od plaży, pokoje gościnne, 2-,
3-, 4-osobowe, TV, zaplecze kuchenne, sprzęt plażowy, 

* parking.tel. 094/316-62-79,0603/63-73-66 99000001
•  BAŁTYK - KOŁOBRZEG pensjonat KRZYŚ, polecamy

www.ta.pl/alga, rezerwacje. ., tel. 094/318-29-79 
99000001

•  BAŁTYK - ŁEBA DW KOWELIN pokoje 2-, 3- i 4-osobo- 
we, TV sat, parking dozorowany, bilard, odległość do 
morza 400 m, organizujemy: wczasy, wypoczynek week
endowy, szkolenia, obozy, www.kowelin.ta.pl. ., tel. 
059/866-14-40 99000001

•  BAŁTYK - ŁEBA ZWR .MAZOWSZE* pokoje 1-. 2-,
3-osobowe z łazienkami, świetlica, parking, stołówka, 
drink-bar, możliwość zabiegów rehabilitacyjnych, jazda 
konna, www.mazowsze.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 
059/866-18-70,059/866-18-98 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO O.W. Irena, pokoje 2-, 3-, 4-, 5-oso- 
bowe z łazienkami, kawiarnia, bilard, ping-pong, boiska 
sportowe, parking samochodowy, b. blisko morza, NI
SKIE CENY, www.ta.pl/irena. ., tel. 094/318-95-78 
99000000

•  BAŁTYK • MIELNO Interszyk, ogólnie dostępny basen 
kryty, wypożyczalnia sprzętu pływającego, piękny, duży, 
ogrodzony teren z parkingiem, pomost dla wędkarzy,

•  BAŁTYK - MIELNO DOM GOŚCINNY .U FILIPA* poło
żony bardzo blisko plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobo-

. we, z łazienkami i TV, w niskiej cenie. Wokół bardzo wie
le atrakcji, teren zielony, ogrodzony, parking. Zobacz w 
internecie www.ta.pl/filip, rezerwacje. tel. 
094/318-96-69 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO WILLA FORTUNA przepięknie poło
żona w lesie sosnowym, przy samym morzu, poleca po
koje, 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami i TV, zaplecze ku
chenne, parkingi i duży ogrodzony teren zielony, pełna 
wizja www.fortuna.ta.pl, rezerwacje. „ tel. 094/318-92-42, 
0608/13-10-62 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE O.W. Międzycechowy, pięk
nie położony przy samej plażu, w otoczeniu leśnym (1.5 
ha), pokoje z łazienkami i balkonami., sprzęt plażowy, ja
dalnia, solarium, siłownia, kawiarnia, parking, 
www.ta.pl/miedzycechowy. ., tel. 091/381-38-11 
99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE koło Międzyzdrojów, O.W. 
Karelma, bezpośrednio przy plaży, pokoje z łazienkami, 
parking, wyżywienie, wieczorki, kawiarnia, sauna, sola-

GRILLOWANIA, sala balowa, cisza, spokój, relaks, las, 
ognisko, możliwość wyżywienia. Grylewo, tel. 
061/820-76-68,0501/44-44-86 99000001

•  BOLESŁAWIEC • MOTEL ELITE www.hotelelite.ta.pl, po
koje 1-, 2-osobowe z łazienkami, telefon, TV-sat, lodów
ka, restauracja, pokój .business* (30 miejsc, w pełni wy
posażony), parking, kuchnia staropolska i chińska, or
ganizujemy przyjęcia, coctail-party, bankiety. MOTEL 
.ELITE*, 59-704 Bolesławiec, ul. II Armii Wojska Polskie
go 26, tel. 075/734-74-01, 075/734-74-03 (fax)

g 99000001
CZEK HOTELOWY dla 2 osób, na 14 noclegów. Polska, Cze
chy, Słowacja, Austria, Dania, ważny do 1.02.2002 r, • 500 zł. 
Legnica, tel. 076/855-25-42
•  DARŁOWO - DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKO- 

JOWE oraz pojedyncze pokoje, w okresie letnim, cena 
20 zł/osoba. Darłowo, tel. 094/314-65-77 99000001

DO WYDZIERŻAWIENIA CZĘŚĆ DOMU WCZASOWEGO w 
Wydminach k. Giżycka, restauracja oraz pokoje blisko jezio
ra, - 5.000 zł. Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 
0503/01-69-65

8 osób, komfortowy, w pełni wyposażony, z tara
sem, korty, kajaki, wędkarstwo, trasy rowerowe 
(Błędne Skały, Szczeliniec), 6 km od granicy cze
skiej -160 zł/doba. Wrocław, tel. 071/357-46-69, 
0606/74-64-89 02025391

O  DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY W ŁEBIE, 
komfortowy, w pełni wyposażony, drewniany, pię
trowy (maksymalnie dla 6 osób), z tarasem, ogro
dzona duża działka, zieleń, żywopłot, grill, ogni
sko, 1500 metrów od morza. Wrocław, tel. 
071/345-75-24,0607/54-49-88 85001821

NAMIOTY TURYSTYCZNE 2MM*
prod. niemieckiej firmy: HIGH PEAK.BUFFALO,

Laminowane szwy, namioty typu willowego 
z bawełny hydrofobowej,pokrywane aluminium, 

przystawki do BUSÓW. Ceny od 170 i l 
(możliwość negocjacji ceny). Przy większych zamówieniach n 

Wrocław, ul. Sułowska 3, tel. 0608173 949, 0501 932 793 
0P011992__________________________ 0606 531392
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ogrzewanie, umywalka • 55 zł/doba. Wrocław, tel. 
0503/80-73-98 02024461

DO WYNAJĘCIA WOJSKOWE DOMY WYPOCZYNKOWE 
w Szklarskiej Porębie, przy ul. Oficerskiej, czynne cały rok, 
wczasy rehabilitacyjne - 840 zł/turnus 2-tygodniowy, wraz ze 
wszystkimi świdczeniami, weekendy, biesiady, wesela, kolo
nie i pbozy od 735 zł/2 tygodnie, w tym b. dobre całodzienne 
wyżywienie. Szklarska Poręba, tel. 075/717-20-21, 
0605/08-39-24
•  GRECJA - OBÓZ MŁODZIEŻOWY wyżywienie (3xj, ho- 

tel, autokar, cena od 1.299 zł. B.T. .INTUR”, Wrocław, ul. 
Powst. Śląskich 118c, tel. 071/373-24-07,071/336-35-49 
99000001,

•  GRECJA, CHORWACJA - WCZASY hotele, dojazd wła
sny. B.T. JNTUR’ , Wrocław, ul. Powst. Śląskich 118c, 
tel. 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 inter
necie pod numerem • AC0222 www.autogielda.com.pl)
•  HOTEL ORW AZOTY - SP Z O.O; w Ustce, 100 m od 

morza, pokoje 2- i 4-osobowe, apartamenty, pełny wę
zeł sanitarny, sauna, siłownia, bilard, kort, TV sat, sale 
konferencyjne na 100 osób, wyposażone w AV, parking

' monitorowany, www.azoty.ta.pl. ., tel. 059/814-40-84,
814-68-95 99000001

•  JESIONKA K. SŁAWY NAD JEZIOREM www.ow-jesion- 
ka.ta.pl, domki kempingowe (4- i 5-osobowe) z pełnym 
węzłem sanitarnym, pole namiotowe, własne strzeżone 
kąpielisko, pomost kąpielowy, pomost wędkarski, plac 
zabaw dla dzieci, wypożyczalnie sprzętu wodnego i spor
towego, drink bar, bilard gry zręcznościowe, TV, sklepik 
wędkarski, boiska. OW .JESIONKA’ , 66-135 Kolsko, 
Jesionka, tel. 068/352-41-80 (fax) w godz. 10-18 
99000001

•  JÓZEFÓW K. LUBIATOWA pokoje 1-, 2-, 3-osobowe z 
łazienkami, radio, JV, jadalnia, zaplecze kuchenne, sala 
konferencyjna, domki kempingowe, pole namiotowe, po
łożone w lesie przy jeziorze, własne molo z basenem, 
ośrodek strzeżony, kawiarnia, kiosk spożywczy. PUH Jó 
zefów’ , 66-134 Konotop, tel. 068/352-42-93 (fax) 
99000001 .

•  KARPACZ - PENSJONAT .LUCJAN’  pokoje 2- i 3-oso
bowe, z łazienkami, umywalkami, radio, jadalnia z TV, 
wyśmienita kuchnia (sprawdzone), parking, 2 km od cen
trum Karpacza, położony na terenie zalesionym, gry 
świetlicowe. 58-540 Karpacz, ul. Kościuszki 27, tel. 
075/761-81-14 99000001

•  KARPACZ - WILLA .AŚKA’ www.ta.pl/aska, pokoje 1-,
2-, 3-osob., apartament, z łazienkami, radio. TV-sat, ja
dalnia, grill, parking zamykany, urocza domowa atmos
fera, wyśmienita kuchnia, 2 km od centrum Karpacza, 
zaciszne miejsce, w pobliżu 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, jadalnia, sala bilardowa, sala konferencyj
na, wyp. sprzętu sport., biblioteka, parking samochodo
wy (zamykany), dom położony w atrakcyjnym miejscu 
Karpacza, w pobliżu szlaków turystycznych i wyciągów 
narciarskich. 58-540 Karpacz, ul. Pusta 2, tel. 
075/761-97-60 (fax), 075/671-97-67 99000001

KASZUBY SZEMUD polanka przy jeziorze w TPK, całorocz
ny, komfortowy, 4-osobowy, salonik z kominkiem, aneks ku
chenny, tv-sat, sypialnia, łazienka z pralką, umeblowany ta
ras, duży, iluminowany ogród, altanka, leżaki, hamak, pirami
da zdrowia,'ognisko, grill, staw, parking ? 150-130 zł/do
mek/doba, www.kaszuby.web.pl/agrourlop. Szemud, tel. 
058/676-16-97 /fax

zł, z obiadami - 500 zł, bez wyżywienia - 350 zł, 14 dni z 
3 posiłkami - 840 zł, z obiadami • 700 zł, bez wyżywienia 
• 490 zł 23.08-01.09 - 580 z ł l. ., tel. 074/872-49-19 
99000001

•  OW .PUCHATEK* - POBIEROWO - MORZE wrzesień! 
turnusy 02.09-15.09 (14 dni), z 3 posiłkami - 742 zł, z 
obiadem - 602 zł, 16.09-29.09 (14 dni), z 3 posiłkami • 
686 zł, z obiadem - 546 zł, również autokar, zapisy.., tel. 
074/872-49-19 99000001

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMKU lub pokoju 4-, 5-oso- 
bowego, nad morzem, w cenie do 20 zł/osoba, lipiec, sier

pień. Wrocław, tel. 0603/29-30-90
•  PROMOTION - WCZASY WE FRANCJI za 250 zł ? 

Sprawdź nas, luksusowe apartamenty i hotele na lazu
rowym wybrzeżu, w Hiszpanii i Grecji, www.promo- 
tion.com.pl. .PROMOTION", Wrocław, tel. 
071/342-16-33,071/343-53-15 99000001

•  PRZEŁAZY (NAD JEZIOREM) - OW .AGAWA* www.aga- 
wa.ta.pl, pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, pole 
namiotowe, radio, TV, jadalnia, parking samochodowy, 
kąpieliska, kawiarenka, wędzarnia ryb, ogniska, wypo
życzalnia sprzętu wodnego, sportowego i świetlicowe
go. 66-232 Przełazy, gm. Mostki, tel. 068/381-12-22, 
068/383-51-77 (fax) 99000001

•  SŁAWA - TARNAWA- OŚRODKI WCZASOWE NAD JE- 
ZIOREM www.ta.pl/ko1iberek,www.ta.pl/tarnawa, domki 
kempingowe, 2-, 3-, 4-, 5-osobowe, pokoje 2-, 3-, 4-, 5-,
6-osobowe, z łazienkami, aneksy kuchenne, TV-sat, lo
dówki, wyposażenie kuchni, plac zabaw, boiska,j>ola 
namiotowe, parkingi, jadalnia, nad jeziorem domowa 
kuchnia. OW .KOLIBEREK’ , Sława, ul. Odrodź. Wojska 
Polskiego 17, tel. 068/356-62-19, 068/356-68-29, 
068/356-64-09 99000001

•  SZKLARSKA PORĘBA - pokoje z łazienkami, od 25 
zł/osobę, pomyśl o wakacjach. PHU .OLAF’, Szklarska 
Poręba, tel. 075/717-27-00 99000001

•  SZKLARSKA PORĘBA HOTEL KRYSZTAŁ 
www.hotel-krysztal.com.pl, oddajemy do dyspozycji Pań
stwa 76 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2-, 3-oso- 
bowych o wysokim standardzie, restauracja z dancin
giem, drink bar, nowocześnie wyposażona sala konfe
rencyjna, strzeżony parking, organizujemy konferencje, 
bankiety, szkolenia itp. 58-580 Szklarska Poręba, ul. 1 
Maja 19, tel. 075/717-44-30,075/717-49-30 99000001

•  ŚWINOUJŚCIE - DW .PORĄBKA’ www.pielich.com.pl, 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, apartamenty, z łazienkami, 
radio, TV, świetlica, jadalnia, parking zamknięty, sala 
TV-sat, bilard, drink bar, 200 m od morza. DW .PORĄB
KA’ , Świnoujście, ul. Słowackiego 9/11, tel. 
091/321-42-91,091/321-42-92 (fax) 99000001

•  ŚWINOUJŚCIE - SANATORIUM UZDROWISKOWE 
.ENERGETYK*.www.ta.pl/su_energetyk, pokoje 1-, 2-,
3-, 4-osobowe, apartamenty z łazienkami, TV sat, bal
kony, jadalnia, kawiarnia, bogato wyposażona baza 
reh.-zabiegowa, organizujemy wieczorki taneczne! wy
cieczki kraj. i zagr. oraz ogniska i inne imprezy, ośrodek 
czynny cały, rok. 72-600 Świnoujście, ul. Żeromskiego 
4, tel. 091/321-24-83 (fax), 091/322-37-00 99000001

WCZASY w Kołobrzegu, 600 m od portu jachtowego, pobyt w 
internacie, pokoje 2- i 4-osobowe, umywalka - 45 zł/doba/oso
ba, w hotelu • 75 zł/doba/osoba, pełny węzeł sanitarny, w ce
nie całodzienne wyżywienie (3 posiłki). Kołobrzeg, tel. 
095/352-95-22,0601/58-23-11 
WCZASY w Radkowie, w Górach Stołowych, komfortowe 
domki turystyczne, aneks kuchenny, łazienka, parking, 50 m 
od zalewu, ryby, grzyby, blisko Wambierzyce, Polanica Zdrój 
oraz przejścia graniczne z Czechami, od 30-35 zł/doba od 
osoby. Nowa Ruda, tel. 074/872-33-44,0600/69-21-19 
WCZASY w Szklarskiej Porębie, w wojskowych domach wy
poczynkowych, dowolna ilość dni, kolonie, obozy 2-tygodnio- 
we, wszystkie świadczenia, biesiady, weekendy, turnusy re
habilitacyjne, b. dobra wojskowa kuchnia - 735 zł. Sżklarska 
Poręba, tel. 075/717-20-21
WCZASY i weekendy w woj.-lubuskim, okolice pełne jezior, 
rzeka, pokoje 3-osobowe, park krajobrazowy, stadnina koni,
- 20 zł. Trzciel, tel. 095/743-13-17
•  WCZASY NAD JEZIOREM www.intemauka.wczasy.ta.pl, 

w domkach murowanych z pełnym węzłem sanitarnym i 
bez, pełnym wyposażeniem lub w pawilonie, pokoje 3- i
4-osobowe (wspólna łazienka i WC), pole kempingowe, 
tanie i smaczne posiłki, własna plaża, wyp. sprzętu spor
towego i wodnego, boisko, plac zabaw dla dzieci, ka
wiarenka. Ośrodek .P.W. INTERNAUKA’ , Tarnów Jezier- 
ny k. Sławy, tel. 071/342-21-57 (fax), 071/343-91-68 
99000001

WCZASY NAD MORZEM k. Jastrzębiej Góry, las, rzeka, zie
leń, dom wolno stojący, kuchnia -18 zł/osoba. Jastrzębia Góra, 
tel. 058/673-83-67
WCZASY NAD MORZEM w Kołobrzegu, 500 m od portu jach
towego, internat, pokoje 2-, 4-osobowe z umywalką - 45 zł/do
ba od osoby, hotel z pełnym węzłem sanitarnym - 75 zł/doba 
od osoby, w cenie całodzeinne wyżywienie. Kołobrzeg, tel. 
0601/58-23-22,0601/58-23-11 
WCZASY NAD MORZEM w Mielnie, pokoje 2,3,4-osobowe
- 27 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/343-26-53
WCZASY POKOJE NAD MORZEM ośrodek wypoczynkowy 
.Złota Kielnia’  - Dartówko Zachodnie, 30 m od morza, pokoje 
z łazienkami i bez oraz domki kempingowe, pełne wyżywie
nie, w cenie - 50-75 zł/osoba/doba, bezpłatny parking, plac 
zabaw. Darłówko, tel. 094/314-24-65 
WCZASY REHABILITACYJNE w pensjonacie, w Kudowie 
Zdrój, 14 dni, domowe posiłki, dieta, wybór zabiegów, swoj
ski klimat i atmosfera, od 790 zł. Wrocław, tel. 071/361-08-14 
WCZASY W CHORWACJI 6 miejsc w autokarze, termin
22.06-04.07.2001 r., 9 noclegów, okazia, - 600 zł. Wrocław,

O  BIURO POSZUKUJE HOSTES w wieku 18-30 lat - 
praca w Holandii, atrakcyjne zarobki. Wrocław, 
0606/50-27-57 02024541

DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW prezenty, promocje, tańsze 
-kosmetyki, kredyt 21-dniowy. E. Pasławska, 55-050 Sobótka, 
ul. Świdnicka 23
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ATW network. Wrocław, tel. 
0603/53-12-25
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW praca dodatkowa lub sta
ła, międzynarodowa kariera menedżerska, branża kosmetycz
na, Wrocław, tel. 0603/86-96-11, 0607/53-75-56, 
071/345-50-63,339-07-47,315-14-31,0600/69-71-91, Bole
sławiec, tel. 075/734-61-21,0607/44-73-26, Jelenia Góra, tel. 
075/718-30-47. Wałbrzych, tel. 074/843-69-79.849-62-80 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wysokie do
chody. Świebodzin, tel. 068/382-59-76,0608/11-77-93 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wysokie zarob
ki, chcesz zarobić, zadzwoń, zapisz się. Wrocław, tel. 
071/372-85-62,0502/07-51-87 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wysokie zarób- 
ki, chcesz zarobić, zadzwoń, zapisz się. Wrocław, tel. 
0605/09-56-68
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME zakupy dla sie- 
bie, sprzedaż, dochody 3.000 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/352-72-44,071/784-84-85,0601/08-42-73 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME poszukuję oso- 
by do rozszerzenia sieci sprzedaży, zarobki 3.000 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/784-84-95,0605/67-68-00,0607/82-23-67 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME budowa i kie- 
rowanie zespołem doradców kosmetycznych, wysokie docho
dy, około 3.000 zł/mies. Wrocław, tel. 0607/82-23-67 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME dodatkowa lub 
stała. Zielona Góra. tel. 068/362-59-76.0608/11-77-93 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME sprzedaż, wła- 
sny biznes. Zielona Góra, tel. 068/360-42-81,068/382-59-76, 
0601/49-55-49
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe bez
płatne. Żary, tel. 0600/41-16-63
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również korespondencyjnie 
Agent-Tour Wrocław, tel. 071/339-23-80

O  FOTO I VIDEO PRODUCENT „FOTO MAX” ogła
sza nabór na przegląd dziewczyn, chcących po
zować do zdjęć o tematyce erotycznej. Zgłosze
nia telefoniczne., tel. 0604/98-28-07 01026211

KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO - 25 zł/h. Wrocław, tel. 
071/326-03-11
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO studentka anglistyki - 20 
zł/h. Wrocław, tel. 0503/03-72-14 
KOREPETYCJE Z CHEMII zakres szkoły średniej i gimna
zjum - 20 zł/godz. Wrocław, tel. 071/341-21-14 
KOREPETYCJE Z CHEMII studentka V roku chemii - 18 
zł/godz. Wrocław, tel. 071/328-31-59 wewn. 263, 
0608/02-31-20
KOREPETYCJE Z CZESKIEGO oraz konwersacje, wszyst-

FIRMA PŁACI do
za um ieszczenie reklam y 
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te l. (071) 355 58 21

kie poziomy zaawansowania, udziela native speaker, • 20 zł. 
Wrocław, tel. 789-97-83
KOREPETYCJE Z FIZYKI I MATEMATYKI dojazd do ucznia 
- 20 zł/h. Wrocław, tel. 0608/85-44-51 
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO - 25 zł/godz. Wrocław, 
tel. 359-05-53
KOREPETYCJE Z HISZPAŃSKIEGO absolwentka Iberysty- 
ki, tłumaczka, doświadczenie • 35 zł/godz. Wrocław, tel. 
0602/73-92-99
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI - 20 zł/godz., pisanie pro
gramów (Delphi, Pascal, C++, Visual Basic), tworzenie stron 
WWW. Lubin, tel. 0604/99-65-35 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI i informatyki - 15 
zł/godz. Wrocław, tel. 071/321-57-98 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły średniej, 
podstawowej i gimnazjum, cena 15 zł/godz. Wrocław, tel. 
071/351-75-12
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI udziela student V roku 
matematyki -18 zł/h. Wrocław, tel. 0608/04-79-94 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI przygotowanie do egzami
nów i poprawek, konsultacje, udziela doświadczony nauczy
ciel - 25 zVh. Wrocław, tel. 789-11-46

DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY na 5-7 osób, 3 po
koje, kuchnia, łazienka, taras, parking, ogrodzony, w lasach, 
jeziora, plaża - 120 zł/doba. Brenno, k. Leszna, tel. 
0608/25-91-58
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Górach Święto- 
krzyskich w miejscowości Rembów, turystyczne okolice, mi
kroklimat, lasy, woda źródlana, cisza, spokój, domek muro
wany, dla 6 osób, pokój, kuchnia, gaz, prąd, lodówka - 48 zł/do- 
bę/domek, we wrześniu - 35 zł/dobę/domek. Lubin, tel. 
076/749-56-11,0605/46-65-86 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad Jeziorem Ny
skim, z widokiem na jezioro i góry, przyjmujemy rezerwację 
na urlopy i weekendy -150 zł/doba. Nysa, tel. 077/433-46-46 
po godz. 19,0602/51-64-14
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad jeziorem w 
Powidzu (Wielkopolska), - 60 zł / domek. Powidz, tel. 
063/277-61-90,063/275-19-82 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad jeziorem w 
Sławie, 2 pokoje, kuchnia, WC, TV- 70 zl/doba. Sława, woj- 
zielonogórskie, tel. 0601/33-37-66 
DO WYNAJĘCIA DOMEK nad jeziorem w Sławie, pełne wy
posażenie, do dyspozycji łodzie -1.300 zł/doba. Wrocław, tel. 
0606/96-03t34
DO WYNAJĘCIA DOMEK letniskowy, murowany, piętrowy, 
kuchnia, łazienka, salon z kominkiem, nad jeziorem Lgiń - 60 
zł/dobę. Wschowa, tel. 065/540-50-93,0603/93-50-14 
DO WYNAJĘCIA DOMEK jednorodzinny, w Zagórzu Śl., na 
sezon urlopowy, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, taras, wokół góry, 
lasy, w pobliżu jezioro zaporowe. stawy, zamek Grodno, peł
ne wyposażenie, dom ogrodzony • 600-800 zł/tydzień. Wał
brzych, tel. 074/847-38-85,0608/45-14-02 
DO WYNAJĘCIA DOMEK całorocżny w Czechach. 50 km od 
Kudowy Zdrój dla 6 osób; wygody, grill, basen, tv satelitarna, 
wyposażona kuchnia • 10 DEM/osobodobę. Wrocław, tel. 
071/339-85-96
DO WYNAJĘCIA DOMKI drewniane, pod lasem, 2 km od Za
lewu, w Kobylej Górze - 50 zł/dobę. Ligota. Wrocław, tel. 
062/731-65-38,071/314-25-32 
DO WYNAJĘCIA 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 DOMKI KEMPINGOWE nad morzem, w 
Jarosławcu k. Darłowa, drewniane, w zabudowie szeregowej, 
300 m od plaży, czerwiec - 15 zł/osoba/doba, lipiec-sierpień • 
23 zł/osoba/doba, po 20 sierpnia 18 zł/osoba/doba. Legnica, 
tel. 076/862-96-73,0602/21-17-34 
DO WYNAJĘCIA DOMKI oraz pokoje w Sarnowicach, nad j. 
Otmuchowskim, miejsce na przyczepy, prąd, woda, we, lo
dówka, spokój - 20 zł/osobę/dobę. Sarnowice, tel. 
077/431-42-48
DO WYNAJĘCIA DOMKI w Mikorzynie k. Kępna, łazienka, 
aneks kuchenny, las, kąpielisko, staw rybny, mikroklimat - 60 
zł/dobę. Wrocław, tel. 0609/44-21-11 
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE 4-osobowe, nad 
Jeziorem Czocha, w lesie, 100 m od plaży/parking, ogrodzo
ne • 10 zł/osoba/doba. Gryfów śl., tel. 075/781-42-08 do 
godz. 22,0604/23-03-16
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE pełne wyposaże
nie, nad j. Otmuchowskim, komfortowe warunki sanitarne, 
parking, sprzęt pływający • 15 zł/osoba. Otmuchów, tel. 
0604/15-22-91
DO WYNAJĘCIA DOMKI LETNISKOWE 2-, 3-, 4-osobowe, 
w Otmuchowie - 15 zł/osobę/dobę. Wałbrzych, tel. 
074/665-17-41
DO WYNAJĘCIA DOM LETNISKOWY nad jez. w Boszko- 
wie, dla 6-8 osób, działka 500 m2, tarasy, zaplecze kuchenne 
i sanitarne - 180 zł/doba. Wrocław, tel. 071/355-12-65, 
0601/17-87-08
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE z widokiem na jezioro -12 
zł/doba lub 19 zł/doba od osoby w sezonie, pełne wyżywie
nie, osobne wejścia, w.c., natrysk, plac zabaw, możliwość 
wędkowania, ognisko, 20 m od jeziora. Brenno k. Leszna, gm. 
Wijewo, tel. 065/549-46-86
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE 3-osobowe. łazienka, TV, 
lodówka, w miejscowości Mielno, 100 m do morza, ogródek, 
rodzinna atmosfera, wszędzie blisko, czysto - 30 zł/osoba. 
Mielno, tel. 094/318-91-36
O  DO WYNAJĘCIA JACHT ŻAGLOWY na Mazurach, 

18 m2 żagla, 4 koje, silniki, WC, pełne wyposaże
nie -100  zł/doba. Wrocław, tel. 0503/80-73-98 
02024451

DO WYNAJĘCIA KWATERA w Kudowie Zdroju, na 2,4 oso
by, ogród, samodzielne wejście - 40 zł/osoba. Wrocław, tel. 
071/343-64-86,0605/26-56-78 
DO WYNAJĘCIA KWATERY PRYWATNE w miejscowości 

. nadmorskiej - 20 zł/doba/osoba. Darłowo, tel. 094/314-40-45 
DO WYNAJĘCIA KWATERY PRYWATNE pokoje 2-, 3-,
4-osobowe, cena od 20 złotych za osobę. Szklarska Poręba, 
tel. 075/717-32-52
DO WYNAJĘCIA MIEJSCA pokoje 2-, 3-osobowe, ogółem 
10-12 miejsc, 3 łazienki, kameralne i luksusowe, do dyspozy
cji salon (TV Sat), kuchnia, dogodny dojazd, - 30 zł /osobodo- 
bę. Karpacz, tel. 075/761 -09-66 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCA NA POLU NAMIOTOWYM 50 m 
od morza • 9 zł/doba, + całodzienne wyżywienie --21 zł/oso
ba, możliwość rezerwacji namiotu wojskowego • 60 zł/doba. 
Kołobrzeg, tel. 0601/58-23-22,0601/58-23-11 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE oraz pokoje, w Boszkowie, 
nad jeziorem, lasy, cena 40-80 zł/|okal. Leszno, tel. 
065/520-25-44
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Mrzeżynie, samodzielne 
oraz niezależne pokoje, lipiec i sierpień - 23 zl/doba od oso
by, czerwiec - 18 zł/doba od osoby. Mrzeżyno, tel. 
091/386-62-80 wewn. 896,0603/51-54-63 
DO WYNAJĘCIA NAMIOT WOJSKOWY 10-ospbowy, wypo
sażony w łóżka, materace, w Kołobrzegu i Unieściu k. Mielna 
- 60 zł/doba. Unieście, tel. 094/348-19-00,0501/53-45-01 
DO WYNAJĘCIA NAMIOT WOJSKOWY 10-osobowy, wypo
sażony w łóżka, materace, w Unieściu k. Mielna - 60 zl/doba. 
Unieście, tel. 094/348-18-71,0604/18-75-71 
O  DO WYNAJĘCIA POKOJE W POBIEROWIE, pen

sjonat „Aga", 200 m od morza, las sosnowy, po
koje, 2-, 5-osobowe, kuchnia, świetlica, cena 15-35 
zł/os., tel. 071/354-28-39 oraz, 091/386-48-12 
80009351

•  DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, nad morzem.
Darłowo, tel. 094/314-60-54,0607/29-71-05 99000001 

O  DO WYNAJĘCIA POKOJE W KOŁOBRZEGU, 2-, 3-,
4-osobowe, blisko plaży, ceną 25-30 zł (w cenę 
wliczone śniadania), po sezonie taniej. Kołobrzeg, 
tel. 094/354-33-28, 0501/52-98-80, 094/351-61-14 
80009781

DO WYNAJĘCIA POKOJE Władysławowo, pokoje z łazien
ką i TV SAT - pawilon, 150 m od morza.., tel. 058/674-05-81 
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje, 3- i 4-miejscowe, na weekend, 
wczasy, park krajobrazowy, jeziora, wyżywienie, tv sat, kuch
nia - 20 zł/doba. Jabłonka Stara, gm. Miedzichowo, tel. 
0604/26-60-24
DO WYNAJĘCIA 2 pokoje na wypoczynek rodzinny, przy go
spodarstwie agroturustycznym , aneks kuchenny z wyposa
żeniem, łazienka, nad jeziorem Otmuchowskim, wjazd i wej
ście niezależne, dobre warunki, grill, ognisko -15 zł/osoba. 
Ligota Wlk., tel. 077/431-46-31 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z JVC, łazienka, kuchnia, w miej
scowości pogórskiej koło Świdnicy, 60 km od Wrocławia, 
wspaniałe miejsce wypadowe w Góry Sowie, Lochy Walim- 
skie, do zamku Książ i Grodno, do Czech 30 km. teren ogro
dzony, parking, ogród, grill. Oferujemy domowe wyżywienie, 
masaż leczniczy i relaksujący, od 12 zl za osobę na dobę. 
Bystrzyca Góma, tel. 074/850-99-59 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00518 
www.autogielda.com .pl)

DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ciechocinku, willowa dzielni
ca, • 20 zł /dobę, zniżka dla dzieci. Ciechocinek, tel. 
054/416-12-89 wieczorem
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad inorzem, w miejscowości 
Darłowo, 2 i 3-osobowe, RTV, kuchnia z pełnym wyposaże
niem, łazienka z prysznicem, cena • 25 zł/os./dobę. Darłowo, 
tel. 094/314-42-59
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Dziwnowie -15 
zł/osobę/dobę. Dziwnów, tel. 0600/33-01-48 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Grzybowie k. Kołobrzegu, przy 
ul. Nadmorskiej, 200 m od morza, nowy dom, wysoki stan
dard, niekrępujące pokoje, w cenie 20-40 zł/doba/osoba. Grzy
bowo, tel. 094/358-11-04
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Grzybowie k. Kołobrzegu, do 
23 czerwca -10-15 zł, od 24 czerwca - 22-25 zł. Grzybowo, 
tel. 094/358-15-94
DO WYNAJĘCIA POKOJE bez pośredników, w Jastarni, po
koje 2-, 3-, 4-osobowe, wszystkie media, cena od 35-40 zł/oso
bę/dobę oraz domek 4-, 5-osobowy -150 zł/dobę. Jastarnia, 
tel. 058/675-23-80
DO WYNAJĘCIA POKOJE tanie, Karwia k. Jastrzębiej Góry 
-15 zł/osobę/dobę. Karwia, tel. 058/673-76-43,0601/62-13-57 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w gospodarstwie agarturystycz- 
nym, las, woda, konie, 75 km od Wrocławia -17 zł/osoba. 
Kobyla Góra, tel. 062/731-65-95 
DO WYNAJĘCIA POKOJE lasy, woda, czyste powietrze • 18 
zł/osoba. Kobyla Góra, tel. 062/731-63-33 
DO WYNAJĘCIA POKOJE W Kołobrzegu, na lato. 2-, 3-,
4-osobowe, z aneksem kuchennym i ogródkiem z grillem - 
20-25 zł/osoba. Kołobrzeg, tel. 094/351-68-87 po godz. 16 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, dobry standard, 
500 m od portu jachtowego, aneks kuchenny, w cenie 20-30 
zł/doba/osoba. Kołobrzeg, tel. 094/352-50-84 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, 300 m od morza, 
cena 20-25 zł/osobę. Kołobrzeg, tel. 094/351-81-84 
DO WYNAJĘCIA POKOJE czysta okolica, blisko morze, rze
ka, jezioro, bezpłatny parking • 20 zł/osoba. Koszalin, tel. 
094/315-54-51,0604/07-38-71 
DO WYNAJĘCIA POKOJE TV, aneks kuchenny, łazienka, grill 
i parking w ogrodzie, stawy, dzikie ptactwo, ryby, blisko góry i 
lasy, przejście graniczne, możliwość dojazdu dó .Skalnych 
miast" w Czechach, • 20 zł /dobę od osoby. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-34-43
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 i 4-osobowe, kuchnia, łazien
ka, WC, nad Jeziorem Otmuchowskim -15 - 20 zł/osobę/do- 
bę. Ligota Wielka, tel. 0601/16-79-291 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w centrum Leby, 900 m od mo
rza, czerwiec -16-18 zł/osoba; lipiec-sierpień - 22-35 zł/oso
ba. Łeba, tel. 059/866-16-71
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Sudetach, w nowej willi, 2,3 i
4-osobowe, z łazienkami, TV SAT, możliwość wyżywienia, sala 
balowa na 25 osób, taras widokowy, parking, liczne atrakcje 
turystyczne, od 15 zł/doba od osoby. Michałkowa, gm. Walim, 
tel. 074/845-33-43
DO WYNAJĘCIA POKOJE 3-osobowe, w Mielnie - Unieściu. 
pomieszczenie rekreacyjne, łazienka, TV, lodówka, ogródek, 
100 m od plaży, w centrum • 30 zł/osobodobę. Mielno, tel. 
094/318-91-36
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Mrzeżynie. 200 m od morza. 
TV, łazienka, w.c., parking, duży ogród, b. ładna okolica, bli
sko las i rzeka, 18 km od Kołobrzegu, w cenie: czerwiec - 20 
zł/os., lipiec i sierpień - 25 zł/os. Mrzeżyno, tel. 0607/56-94-08 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem AC0226 www.autogielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, czynne cały rok, od 
20 zł/osobę/dobę. Niechorze - Pogorzelica, tel. 091/386-32-24, 
0503/31-48-52
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ostrzycach na Kaszubach, 4 
km od Wieżycy, jeziora, Kaszubski Park Krajobrazowy, 20 
zł/osoba (VII - VIII), pozostałe miesiące -15 zl/os., kuchnia 
do dyspozycji, grill, ognisko. Ostrzyce, tel. 058/684-18-21 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3.4-osobowe - 20 - 28 zł/oso
bę/dobę. Pobierowo, tel. 091/386-41-52 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-, 4-osobowe. nad morzem, 
w miejscowości Gostyń k. Pobierowa, z łazienkami, do dys
pozycji kuchnia, plac zabaw, grill, parking, cena 15-16 zł/oso- 
bodoba. Pobierowo, tel. 091/383-22-28,0603/26-60-35 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w'Polanicy, z łazienkami i tv, do 
dyspozycji kuchnia z wyposażeniem, rowery, parking zamy
kany, ogród oświetlony, z grillem, stolikami - 20 zł/doba. Pola
nica Zdr., tel. 074/868-22-43
DO WYNAJĘCIA POKOJE w pensjonacie w Polanicy Zdro
ju, z łazienkami i TV sat, 200 m od centrum, idealne warunki, 
osobne wejście, piękna okolica'- 25-30 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-17-91
DO WYNAJĘCIA POKOJE luksusowe z wyżywieniem, cena 
70 zł/os, w Szklarskiej Porębie. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-45-83,0601/56-63-76 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3,4 osobowe, w Szklarskiej 
Porębie, bardzo ładna okolica, wyjścia na szlaki, grill, ogni
sko, cena 23 zł/os. Szklarska Poręba, tel. 0601/71-44-09 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, 2-, 3- 4-osobowe, 
Szklarska Poręba, 100 m do wyciągu, 20 m do basenu - 25/30 
zł/osoba. Szklarska Poręba, tel. 075/717-37-38, 
0607/19-10-05
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Szklarskiej Porębie, 2-, 3-,
4-osobowe, z używalnością kuchni, piękne położenie blisko 
wyciągu na Szrenicę, możliwość palenia ogniska i grilla; huś
tawki dla dzieci, od 23 zł/osobę. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-33-12
DO WYNAJĘCIA POKOJE GOŚCINNE 1,2 i 3-osobowe. TV, 
radio, telefon, kuchnia do dyspozycji, grill, ognisko, zamyka
ny parking, blisko kryty basen, wyciąg na Szrenicę, szlaki tu
rystyczne, możliwość wyjazdu do Czech - 25 zł/doba od oso
by. Szklarska Poręba, tel. 075/717-23-31 
DO WYNAJĘCIA POKOJE wczasy, weekendy, z tarasem, 
łazienka, aneks kuchenny, nad jeziorem, czysta woda - 20 
zł/osoba. Świebodzin, tel. 068/381 -22-97 
DO WYNAJĘCIA POKOJE dwa pokoje 4-osobowe, wyposa
żone (ciepła woda), nad Jeziorem Breńskim, osobne wejścia, 
łazienka, ognisko, grill, wędkowanie, blisko gry, plac zabaw, 
maj i czerwiec -12 zł/osobę/dobę, w sezonie -19 zł/osobę/do
bę. Wijewo, tel. 065/549-46-86 
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 zł/osobę na dobę. Wro
cław. tel. 071/311-32-48,0501/64-07-63,0501/51-33-57 
DO WYNAJĘCIA POKOJE NA MAZURACH w domu letni
skowym, nad jeziorem, w lipcu i sierpniu, malownicza i spo
kojna okolica, las, grzyby, idealne warunki do wędkowania, 
surfingu i żeglowania - 25 żł/doba/osoba. Wrocław, tel. 
071/363-41-48 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - A00520 www.autogielda.com.pl)
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORŻEM Darłowo, 

nowy dom jednorodzinny, cena 12-20 zł/doba/ośoba. 
Darłowo, tel. 094/314-29-35 99000001 

O  DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM w Pust
kowie, 2-, 3-, 4-osobowe, z indywidualną lub 
wspólną łazienką, świetlica, parking, możliwość 
rozbicia namiotu. Cena od 20 do 35 zł. Rezerwa
cja i informacja, tel. 074/852-49-06, 091/386-44-98 
(w sezonie) 01014661 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ w Dziwnowie, 100 m od morza, 
pokoje 3 i 4-osobowe, domowa atmosfera, czerniec - 20 zł/do
ba, dzieci mają zniżkę- Dziwnów, tel. 091/381-33-08, 
071/334-65-41
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z osobnym wejściem, dla 3,5 osób, 
na wsi Jabłonka Stara, na terenie Pszczewskiego Parku Na
rodowego - 8 zł/osoba lub 40 zł/pokój za dobę. Poznań, tel. 
061/441-01-91
O  DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPY KEMPINGOWE 

prod. zachodniej, zarejestrowane, 4-6-osobowe, 
komfortowe, 2 sypialnie, kuchnia, lodówka, WC,

•  KOLONIE*- Pogorzelica, Władysławowo, ceny od 853 
zł, 14 dni, 19 dni. B.T. JNTUR’ , Wrocław, ul. Powst. Ślą
skich 118c, tel. 071/373-24-07, 071/336-35-49 
99000001

KOLONIE I OBOZY z jazdą konną, turnusy 14-dniowe, nad 
jeziorem, w woj. lubuskim, - 850 zł. Wrocław, tel. 
071/354-40-92,0601/73-70-68 
KOLONIE, OBOZY Ustka, Jastrzębia Góra, Bieszczady. Wio
dły, Chorwacja, cena już od 590 zł, możliwe raty. Kąty Wro
cławskie, tel. 071/316-77-72,0601/71-89-58 
O  KOLONIE, OBOZY - JASTRZĘBIA GÓRA, Rewal, 

Osłonino, Władysławowo, turnusy 17-dniowe, 
cena od 890 zł należność płatna gotówką. BUT 
„BUDOWLANI”, ., tel. 071/355-88-83,071/355-88-84 
w g. 10-17, pn.-pl 80011181 

KOŁOBRZEG wczasy, kwatery prywatne, obiady domowe, 
cena wraz z obiadem 39 zł/osobodzień, dla dzieci zniżka. 
Kołobrzeg, tel. 094/354-63-03
•  KOWARY - ZAJAZD MOTEL .VICTORIA’ www.victo- 

ria.ta.pl, pokoje 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-osobowe z łazienka
mi, umywalkami, wspólne łazienki, kawiarnia, jadalnia, 
duża świetlica, parking, organizujemy zielone szkoły, 
obozy, kolonie, Uroczystości okolicznościowe i inne im
prezy. 58-530 Kowary, ul. Rejtana 10, tel. 075/718-23-53 
99000001

•  ŁAGÓW LUBUSKI - OW .LEŚNIK" www.ta.pl/lesnik, po- 
koje 2-, 3-, 4-osobowe, apartamenty z łazienkami, radio, 
TV, świetlica, parking, jadalnia, przy jeziorze, sala kon
ferencyjna, grill, wczasy, konferencje, szkolenia. OW J.E- 
ŚNIK*. Łagów, ul. Chrobrego 10. tel. 068/341-21-60, 
068/341-25-09 99000001

•  ŁAGÓW LUBUSKI - OW .PROMYK* www.ta.pl/promyk, 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, domki kempingowe, pole kem
pingowe, parking, jadalnia, własna plaża i kąpieliska, plac 
zabaw dla dzieci, boiska, grill, gry zręcznościowe, sklep 
spożywczy, wczasy, imprezy zakładowe, biwaki, kolonie. 
Łagów, ul. 1 Lutego 1, tel. 068/341 -20-30 (fax) 
99000001

OBOZY I KOLONIE na wojskowych polach namiotowych, w 
Kołobrzegu, 50 m od morza oraz w Unieściu, 200 m od mo
rza, wszystkie świadczenia, pełne wyżywienie (3 posiłki),, 
opieka medyczna, pedagogiczna, zakwaterowanie, bogaty 
program pobytu - 40 zł/doba/osoba . cena turnusu 560 zł.. 
Kołobrzeg, tel. 0601/58-23-22.0501/53-45-01 
OBÓZ JĘZYKOWY na Węgrzech, 14-dniowy, baseny z pod
grzewaną, leczniczą wodą, konie, wycieczki - 795 zl (możli
we raty). Wrocław, tel. 789-11-46 
OBÓZ W CHORWACJI 6 miejsc, superprogram,
22.06-04.07.2001 r., 9 noclegów, wyżywienie, -1.090 zł. Wro
cław, tel. 071/342-94-52
•  OBÓZ WE FRANCJI za 900 zł? Sprawdź ofertę BP.Pro- 

motion", najszersza oferta obozów młodzieżowych za 
granicą: Francja, Hiszpanią, Włochy. Węgry, Polska, Gre
cja, Chorwacja, superoferta, supercena, www.promo- 
tion.com.pl. .PROMOTION*, Wrocław, tel. 
071/342-16-33,071/343-53-15 99000001

OŚRODEK,.ZACISZE” w Sułowie k. Milicza, wynajmie tanio 
domki kempingowe, komfortowo, wyposażone, przepiękna 
przyroda, spokój, cisza, plac zabaw, tenis, kosz, wędkowanie 
- serdecznie zapraszamy, Trzebnica, tel. 071/312-42-29, 
0608/11-64-61

OW .PUCHATEK’ Pobierowo - centrum, morze, tanie 
wczasy 10,14 dni, z wyżywieniem lub bez, dzieci 50%, 
kameralne warunku, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, świetli
ca, TV sat, placyk zabaw, miejsce na auto, plaża 100 m, 
raty, faktury VATI. ., tel. 074/872-49-19 (fax), 
091/386-41-78 99000001

•  OW .PUCHATEK’  - POBIEROWO - przewóz autokarem 
na każdy turnus nad morze i z powrotem, trasa: Nowa 
Ruda - Wałbrzych - Świebodzice/Świdnica - Legnica - 
Zielona Góra - Gorzów • Szczecin, cena miejsca z No
wej Rudy - 100 zł, już w obie strony! Zapisy. ., tel. 
074/872-49-19,091/386-41-78 99000001 _

•  OW .PUCHATEK’  - POBIEROWO zaprasza na turnusy 
w terminach .22.06-01.07, 02-15.07, 16-29.07, 
■30.07-12.08,13-22.08, cena 10 dni z 3 posiłkami - 600

tel. 071/342-94-52
WCZASY W GÓRACH na Podkarpaciu, góry, lasy, itp., rzeka 
Raba, rejon Zakopanego, Krakowa, 4-osobowe pokoje -10 
zł/osoba. Oleśnica, tel. 071/314-28-56 
WCZASY W GÓRACH rehabilitacyjne i wypoczynkowe, w 
Kudowie Zdrój .Rajski Dom’ , przy ul. Kombatantów, pełne 
świadczenia, 2-tygodniowe - 840 zł. Wrocław, tel. 
071/361-65-00, Kudowa Zdrój, 074/866-39-63 
WCZASY W SIODLE Karkonosze, pokoje 2-osobowe, kuch
nia, łazienka, od 25 zł do 30 zł/dobę. Jelenia Góra, tel. 
075/767-60-42,0605/91-45-57 
O  WCZASY W SKORZĘCINIE, atrakcyjne domki kem

pingowe, położone bezpośrednio przy plaży • do 
wynajęcia na okres wakacji. Zadzwoń teraz!, tel. 
062/736-56-62 01027731

WYPOCZYNEK W LEŚNICZÓWCE możliwe wyżywienie - 20 
zł/osoba. Nadziejów, tel. 077/439-81-69 ^

N AUKA  
I PRACA

O  ATRAKCYJNA PRACA PRZY ZBIORACH WINO
GRON we Francji i w Niemczech, dobrze płatna, 
również całoroczna w rolnictwie. Zarezerwuj miej
sce wcześniej. Gwarantujemy uczciwą i rzetelną 
informację. Prosimy dołączyć znaczek na prze
syłkę poleconą ciężką za 5.95 zł. „IKAR”, 50-950 
Wrocław 2, box 288 02022751

O  AUTORYZOWANY DEALER GSM poszukuje przed
stawicieli handlowych prowadzących działalność 
gospodarczą, do sprzedaży aktywacji i produk
tów TAK TAK. Gwarantujemy szkolenie. Oferty 
prosimy przesyłać faksem. Wrocław, tel./fax 
071/788-80-80 90000241

KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podstawo
wej -15 zł/godz., zakres szkoły średniej - 20 zł/godz., z do
jazdem do ucznia. Wrocław, tel. 071/328-95-77, 
0503/86-72-66
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI z możliwością dojazdu do 
ucznia - 20 zł/h. Wrocław, tel. 071/372-16-07 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI szkoła podstawowa, śred
nia, gimnazjum, możliwość dojazdu do ucznia: 15 zł/h. Wro
cław, tel. 071/351-70-08,0501/92-34-53 
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO - 25 
zł/godz, Wrocław, tel. 0501/57-31-04,071/342-51-78 ^  
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO - 20 zł/45 min. W roS*  
tel. 357-82-43
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, przygotowanie do egzaminów i poprawek • 25 zł/h. 
Wrocław, tel. 789-11-46
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO z możliwością dojazdu 
do ucznia - 20 zł/h. Wrocław, tel. 071/372-16-07 
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO wypracowania • 12 
zł/godz. Wrocław, tel. 071/785-48-30 
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO skuteczne, przygotowania 
do wszystkich egzaminów, prace pisemne - 25 zł/godz. ze
garowa. Wrocław, tel. 071^73-21-98 
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO egzaminy, gramatyka itp. - 
25 zł/godz., wypracowania -10 zł/A4. Wrocław, tel. 353-77-69 
KOREPETYCJE Z RACHUNKOWOŚCI - 30 zł/h. Wrocław, 
tel. 0602/85-79-30
MASZ PROBLEMY FINANSOWE? - zostań szefem samego 
Siebie - zadzwoń!. Łaziska, tel. 0600/67-24-16, woj. jelenio
górskie
POSZUKUJĘ KOREPETYTORA z rachunku prawdopodo
bieństwa i statystyki matematycznej. Lubin, tel. 0608/26-31-14 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, wiek 42 lata, nowy samochód, 
dyspozycyjny, wszelkie propozycje oprócz akwizycji. Lubin, 
tel. 0607/42-25-84
POSZUKUJĘ PRACY kierowca, wszystkie kategorie prawa 
jazdy, doświadczenie (trasy krajowe i międzynarodowe): i
uczciwy, solidny. Bielawa, tel. 074/645-42-92 \JRV'
POSZUKUJĘ PRACY student AE, obsługa komputera i urzą-
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„^dzeń biurowych, prawd jażdy kat. B. Boguszów Gorce. tel. 
'W&606/90-.M-51'

POSZUKUJĘ PRACY w biurze lub sklepie, wykszt. średnie, 
znajomość komputera. Długołęka, tel. 071/399-88-00 
POSZUKUJĘ PRACY w Dzierżoniowie. Dzierżoniów, tel. 
074/837-01-38
POSZUKUJĘ PRACY na czerwiec, lipiec i sierpeiń, mężczy
zna, 19 lat, prawo jazdy kat. B, dyspozycyjny. Góra, woj. lesz
czyńskie, tel. 0604/06-32-51
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, uprawnienia na wózki wi
dłowe, prawo jazdy kat. B, operator suwnicy, pracowałem jako 
palacz i strażnik przemysłowy, tytko poważne oferty, z okolic 
Częstochowy i Lublińca. Herby, tel. 034/357-48-18 
POSZUKUJĘ PRACY mechanik, kierowca, prawo jazdy kat. 
ABCE, paszport. Kuchary, tel. 071/302-73-97 
POSZUKUJĘ PRACY w branży budowlanej, znajomość do- 
ciepleń budynków, glazury, montażu paneli, wymiany okien, 
malowania, tapetowania, tynków gipsowych, gładzi i innych 
robóL Lubin. tel. 076/846-56-46,0609/39-20-60 
POSZUKUJĘ PRACY - 21 lat, wykszt średnie, prawo jazdy, 
dyspozycyjny, komunikatywny, uczciwy, bez nałogów, chęt
nie w zawodzie (lakiernik samochodowy). Lubin, tel. 
0607/38-57-58
POSZUKUJĘ PRACY wykonuję prace budowlane, remonty, 

' tynkowanie, ocieplanie, wymiana okien, układanie płytek, 
budowa domów. Międzybórz, woj. kaliskie, tel. 0606/35-02-76 
POSZUKUJĘ PRACY 2-letnie doświadczenie w firmie kurier
skiej. dobra znajomość terenu (Kłodzko, Nowa Ruda, Wał
brzych), samochód dostawczy Peugeot J5. Nowa Ruda, tel. 
074/872-18-31
POSZUKUJĘ PRACY jako konserwator, administrator w 
ośrodku wczasowym, pensjonacie. Oleśnica, tel. 
0601/05-43-95
POSZUKUJĘ PRACY jako operator-mechanik ciężkiego 
sprzętu budowlanego, prawo jazdy B/C, młody, dyspozycyj
ny, z doświadczeniem i uprawnieniami. Opole, tel. 
077/412-17-97,0503/71-38-38 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód osobowy + przy
czepę bagażową o ład. 400 kg. Polkowice, tel. 0606/12-36-56 
POSZUKUJĘ PRACY z zakwaterowaniem, w dowolnym mie
ście, mężczyzna 25 lat, znajomość angielskiego, uczciwy. 

,$fcSława, tel. 0603/57-92*47
POSZUKUJĘ PRACY rencistka, 43 lata, we Wrocławiu. So
bótka, tel. 071/391-04-92
POSZUKUJĘ PRACY, posiadam samochód o ład. do 1.51, 
doświadczenie w przewozach na trasach krajowych. Strze
lin, tel. 0603/32-59-56,071/796-16-07 
POSZUKUJĘ PRACY w kraju iub za granicą, od 5 lat prowa
dzę działalność gospodarczą, branża ogólnobudowlana, po
siadam profesjonalne narzędzia. Strzelin, tel. 071/392-38-80, 

• 0602/68-51-06 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 27 lat, wykszt. średnie 
techn., znajomość komputera, prawo jazdy kat. B, sam. oso
bowy. Środa Śląska, tel. 071/317-57-87,0604/49-96-27 
POSZUKUJĘ PRACY studentka pedagogiki. Świdnica, tel. 
074/640-74-39
POSZUKUJĘ PRACY od zaraz, każdej, na Zachodzie, stałej 
lub sezonowej, prowizja po miesiącu pracy. Świdnica, tel. 
0603/55-55-97,0607/65-98-62 
POSZUKUJĘ PRACY były żołnierz .Legii Cudzoziemskiej’ , 
w kraju lub za granicą, od zaraz. Świdnica, tel. 0603/55-55-97 
POSZUKUJĘ PRACY we Wrocławiu lub Trzebnicy, może być 
jako stróż, ochroniarz lub inne propozycje, posiadam prawo 
jazdy kat. B. Trzebnica, tel. 071/399-77-99 po godz. 19 
POSZUKUJĘ PRACY w kraju lub za granicą. Trzebnica, tel. 
071/399-77-99
POSZUKUJĘ PRACY młody, dyspozycyjny, szybko nawią
zuję kontakty, prawo jazdy kaL AB. obsługa komputera, wy
kształcenie średnie, uregulowany stosunek do służby wojsko
wej, uczciwy, doświadczenie w ogłoszeniach i reklamie, 
oprócz akwizycji. Trzebnica, tel. 071/387-08-90 prosić Andrze
ja, 0607/10-95-50
POSZUKUJĘ PRACY pilne, posiadam uprawnienia na wózki 
spalinowe i elektryczne, prawo jazdy kat AB, zawód monter 
insL sanitarnej, wieloletni staż pracy jako konserwator (prace 
budowlane). Trzebnica, tel. 071/387-08-90 prosić Marka 
POSZUKUJĘ PRACY młoda, 20 lat, wykształcenie średnie, 

technik handlowiec, znajomość obsługi komputera, 
praktyka w biurze handlowym i urzędzie skarbowym, przy 
fakturowaniu, podstawy księgowości. Trzebnica, tel. 
071/387-08-90 prosić Anię. 0504/93-93-24 
POSZUKUJĘ PRACY grafik komputerowy. Wałbrzych, tel. 
0601/85-89-75
POSZUKUJĘ PRACY 41 lat, na budowie, opieka nad starszą 
osobą, pilnowanie domu, willi lub dobra majątkowego, w 
ogrodnictwie, rolnictwie, inne propozycje, możliwość wyjaz
du. Wałbrzych, tel. 0503/31-34-34 
POSZUKUJĘ PRACY elektromonter przemysłowy, specjal- 

■c ność automaty tokarskie, 1- i wielowrzecionowe, automatycz- 
- ne linie produkcyjne, 36 lat w zawodzie, uprawnienia SEP, 

dyspozycyjny, z autem. Wałbrzych, tel. 074/843-83-28 
POSZUKUJĘ PRACY - 31 lat. wykszt. wyższe, komputer, j. 
niemiecki, dyspozycyjna, solidna. Tylko poważne oferty. Wro
cław, tel. 071/785-96-69
POSZUKUJĘ PRACY - 31 lat, wykszL wyższe, komputer, j. 
niemiecki, dyspozycyjna, solidna. Tylko poważne oferty. Wro
cław, tel. 071/785-96-69
POSZUKUJĘ PRACY 24-letnia kobieta, ogrodnik, w swoim 
zawodzie lub przy opiece, sprzątaniu, myciu okien w domach, 
inne propozycje^oprócz agencji). Wrocław, te). 071/350-99-87 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam prawo jazdy kat. B. samo
chód Polonez Truck, wolny czas. wiek • 50 lat. Wrocław, tel. 
0503/77-75-23 ,
POSZUKUJĘ PRACY kierowca, rencista kat.B, C, D, E. świa
dectwo kwalifikacji, książeczka zdrowia, duże doświadcze
nie w zawodzie, bez nałogów, dyspozycyjny 24 h, na stałe, 
oprócz tirów albo jako stróż nocny. Wrocław, tel. 372-89-01 
20-22
POSZUKUJĘ PRACY młoda, ambitna, lat 22, jako pomoc 
domowa lub sprzątanie w biurach, sklepach. 4 godz.dzien- 

. nie, w okolicach Psiego Pola, Kowale, Jedności Narodowej. 
Wrocław, tel. 0600/25-05-37 

•iS^SZUKUJĘ PRACY 23 letnia elokwentna, praktyka, ksią- 
źeczka zdrowia, obsługa kasy fiskalnej: Wrocław, tel. 
328-33-99
POSZUKUJĘ PRACY plastyczka, technik architekt, dekora- 
torka. Wrocław, tel. 071/325-99-28 
POSZUKUJĘ PRACY mistrz budowlany z wieloletnim do
świadczeniem. Wrocław, tel. 071/339-85-54.0604/92-78-49 
POSZUKUJĘ PRACY na budowie, jako pomocnik, wiek 20 
lat. Wrocław, tel. 071/338-39-70 
POSZUKUJĘ PRACY, mężczyzna, 30 lat. praktyka 5 letnia, 
w skepie motoryzacyjnym, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 
0600/33-13-71
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie, znajomość układa
nia glazury, montażu płyt g-k, wykonywania gładzi gipsowych. 
Wrocław, tel. 071/784-36-95
POSZUKUJĘ PRACY rencista. Wrodaw, tel. 071/321-60-32 
POSZUKUJĘ PRACY prowadzenie biura lub sekretariatu, jęz. 
hiszpański, podstawy księgowośd, biegła obsługa kompute
ra; tylko poważne oferty. Wrodaw, tel. 0602/73-92-99 
POSZUKUJĘ PRACY b. atrakcyjna para tancerzy erotycz
nych poszukuje pracy w tej profesji. Wrocław, tel. 
0607/05-66-08
POSZUKUJĘ PRACY magister analityki. Wrocław, tel. 
071/322-78-28 w godz. 8-10
POSZUKUJĘ PRACY studentka, solidna, uczciwa, bez nało
gów, poszukuje pracy od połowy lipca do końca sierpnia, akwi- 

■fljfcia i towarzyskie wykluczone. Wrodaw, tel. 071/780-84-25 
POSZUKUJĘ PRACY 40 lat, słuchacz LE (wieczorowego), 
praca ogólnobudowlana lub każda inna, od zaraz. Wrocław, 
tel. 071/341-52-14

POSZUKUJĘ PRACY ślusarz-tokarz, spawanie, prace kon
serwacyjne, umiejętność montażu płyt gipsowych, wykończe
nia, malowanie, prawo jazdy kat. B, może być praca za grani
cą, każda. Wrocław, tel. 071/341-52-14,0605/91-09-48 
POSZUKUJĘ PRACY - młody mechanik, prawo jazdy kat B, 
niekoniecznie w zawodzie. Wrocław, tel. 071/362-14-10 
POSZUKUJĘ PRACY - panna, 21 lat. wykszt. średnie, pra
cownik administr.-biurowy, znajomość obsługi komputera, 
urządzeń biurowych, podstawy jęz. niemieckiego. Wrodaw, 
tel. 071/342-09-81
POSZUKUJĘ PRACY w sezonie letnim, młoda dziewczyna, 
znajomość jęz. niemieckiego, obsługi komputera, prawo jaz
dy. Wrocław, tel. 071/372-16-07 
POSZUKUJĘ PRACY 24 lat. w solarium lub handlu. Wrodaw, 
tel. 357-81-39
POSZUKUJĘ PRACY cieśla. Wrocław, tel. 071/322-20-34 
POSZUKUJĘ PRACY jako pracownik administracyjno-biuro
wy, 22 lata, wykształcenie średnie ekonomiczne, obsługa kom
putera i urządzeń biurowych, miła aparycja, komunikatywność. 
Wrodaw. tel. 071/321-26-45 po godz. 19,0600/15-63-79 
POSZUKUJĘ PRACY w firmie remontowo-budowlanej, przy 
malowaniu, montażu płyt g-k, gładziach gipsowych. Wrodaw, 
tel. 0600/65-22-98
POSZUKUJĘ PRACY murarz. Wrodaw. teł. 0608/09-32-19 
POSZUKUJĘ PRACY w handlu. Wrocław, teł. 0504/81-38-25 
POSZUKUJĘ PRACY technik budowlany. Wrocław, tel. 
071/363-14-23
POSZUKUJĘ PRACY - stolarz z praktyką. Wrodaw, tel. 
071/330-10-58
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, 44 lata. wykszt. średnie tech
niczne. Wrocław, tel. 071/353-13-02 
POSZUKUJĘ PRACY przygotowanie praktyczne i teoretycz
ne do egzamoniów na prawo jazdy, wszystkie kategorie, cena 
kursu od 560 zł. Wrodaw, tel. 0601/84-45-33 
POSZUKUJĘ PRACY nauczę jazdy, przygotuję do egzami
nów na wszystkie kategorie prawa jazdy, za 560 zł. Wrodaw, 
tel. 071/343-60-18 wewn. 38
POSZUKUJĘ PRACY po godz. 14, malowanie, wstawianie 
drzwi, montaż paneli i inne prace remontowe, posiadam sa
mochód i narzędzia. Wrocław, tel. 071/346-51-42, 
0601/55-76-51
POSZUKUJĘ PRACY inż. budownictwa z uprawnieniami i
10-letnim doświadczeniem zawodowym, podejmie nadzór bu
dowy domków jednorodzinnych i innych obiektów oraz kom
puterowe kosztorysowanie dla małych firm budowlanych. Wro
cław. tel. 071/328-96-48 po godz. 17.0601/99-70-35 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta 24-letnia, wykszL wyższe (za
rządzanie i marketing), obsługa komputera PC, jęz. angiel
ski, prawo jazdy kat. B, ambitna i rzetelna. Wrocław, tel.
354-47-68 lub. 077/431-97-65̂
POSZUKUJĘ PRACY przy remontach mieszkań, instalacje, 
elektryka, wykończenia. Wrodaw, tel. 071/322-28-27, 
0502/45-12-96,0501/62-41-49 
POSZUKUJĘ PRACY rendsta, 40 lat, prawo jazdy kat B, 
paszport, książeczka zdrowia, pełna dyspozycyjność , me
chanik samochodowy, spawacz. Wrodaw, tel. 071/336-25-72, 
0503/74-20-68
POSZUKUJĘ PRACY dobrze gotuję, sprątam, uwielbiam 
dzied, mogę wyjechać z kraju. Wrodaw, tel. 071/321-39-55 
POSZUKUJĘ PRACY - ślusarz, spawacz elektryczno-gazo
wy. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
POSZUKUJĘ PRACY kosmetyczka, manikiurzystka, nawią-
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że współpracę z salonem fryzjerskim lub solarium, we Wro
cławiu. Wrocław, tel. 0603/04-29-85 do 11 
POSZUKUJĘ PRACY kierowca z samochodem Star wywrot
ka (8 ton). Wrodaw, tel. 326-14-48,0502/91-53-09 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam uprawnienia do pilotażu po
jazdów wielogabarytoiwych, profesjonalnie. Wrodaw, tel. 
0502/31-65-51
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, wiek 25 lat, prawo jazdy 
kat B, świadectwo kwalifikacji, doświadczenie zawodowe jako 
kierowca samochodu bus i magazynier. Wrocław, tel.
362-21-43
POSZUKUJĘ PRACY blacharz - dekarz, doświadczenie, wła
sne narzędzia, najchętniej na umowę-zlecenie. Wrodaw, tel. 
0502/57-68-93
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie. Wrocław, tel. 
071/321-69-61
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, lat 45. wykszt. średnie 
budowlane - dyplom mistrzowski, kosztorysy, nadzory itp. (sa
mochód, komputer, fax, tel. kom.) lub dorywczo w budownic
twie, motoryzacji, handlu, biurze itp Wrocław, tel. 
0600/19-73-74
POSZUKUJĘ PRACY na komputerze, przy przepisywaniu i 
drukowaniu. Wrocław, tei. 0607/41-92-90 
POSZUKUJĘ PRACY brygada budowlana z Tarnopola, gipP- 
sy, regipsy, tynki, glazura, panele, więżba dachowa, prace 
ogólnobudowlane. Wrocław, tel. 0603/44-02-02, 
071/341-58-09 po godz.21
POSZUKUJĘ PRACY solidny, dyspozycyjny, prawo jazdy kaL 
BCE, świadectwo kwalifikacji, grupa inwalidzka. Wrodaw, tel. 
071/35*02-30
POSZUKUJĘ PRACY rendsta, 41 lat, po szkole handlowej, 
praktyka w sprzedaży kwiatów. Wrocław, tel. 071/785-14-26 
POSZUKUJĘ PRACY wykszL średnie, świadectwo kwalifi
kacji, samochód osobowy, po kursie dezynsekcji i deratyza
cji. Wrocław, tel. 071/349-34-13 
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie biur, mieszkań, willi lub pra
ca chałupnicza. Wrodaw, tel. 071/344-12-48 po godz. 18 
-POSZUKUJĘ PRACY rencista, wiek 40 lat, prawo jazdy kat. 
BC, świadectwo kwalifikacji, 20 lat praktyki, bez nałogów. 
Wrodaw, tel. 071/344-12-48
POSZUKUJĘ PRACY w branży budowlanej - majster budow
lany. Wrocław, tel. 0601/48-17-85 
POSZUKUJĘ PRACY jako parkiedarz, cykliniarz, układanie 
paneli, płytek, regipsy, konstrukcje drewniane i metalowe, 
murowanie, wieloletnia praktyka, paszport. Wrocław, tel. 
071/373-49-75
POSZUKUJĘ PRACY blacharz-dekarz, spawacz elektrycz
no-gazowy, rencista, praktyka, własny sprzęt, oczekuję uczci
wego wynagrodzenia, solidny. Wrocław, teł. 071/788-94-39 
POSZUKUJĘ PRACY jako krawcowa lub ekspedientka, zna
jomość kas, 24 lata, tytko poważne oferty. Wrocław, tel. 
0607/12-37-36
POSZUKUJĘ PRACY kobieta. 52 lata. staż 25 lat jako księ
gowa, kasjerka i 5 lat jako ekspedientka, znajomość kas i 
komputera, może być pół etatu. Wrodaw, tel. 0609/63-24-96 
POSZUKUJĘ PRACY w branży budowlanej: układanie bru
ku, montaż ogrodzeń betonowych. Wrocław, tel. 
0606/71-97-76
POSZUKUJĘ PRACY 40 lat. słuchacz LE (wieczorowego), 
praca ogólnobudowlana lub każda inna. od zaraz. Wrodaw. 
tel. 071/341-52-14
POSZUKUJĘ PRACY ślusarz-tokarz, spawanie, prace kon
serwacyjne, umiejętność montażu płyt gipsowych, wykończe
nia, malowanie, prawo jazdy kat. B. może być praca za grani
cą, każda. Wrodaw. tel. 071/341-52-14.0605/91-09-48

POSZUKUJĘ PRACY 28-łetni mężczyzna, praktyka w han
dlu. każda praca. Wrocław; tel. 0608/13-16-80 
POSZUKUJĘ PRACY we Wrocławiu, specjalista do spraw 
celnych, bardzo dobra znajomość procedury uproszczonej i 
obsługi komputera. Wrodaw, tel. 0602/62-25-33 
POSZUKUJĘ PRACY znam nasL rodzaje prac: malowanie, 
tapetowanie, gipsogładzie (bezpyłowo), sumienny, samodziel
ny. Wrodaw, tel. 071/327-42-79 
POSZUKUJĘ PRACY roboty ogólnobudowlane i instalacje 
hydrauliczne. Wrodaw, tel. 071/346-51-33 wieczorem 
POSZUKUJĘ PRACY jako murarz, tynkarz, płytkarz, bez 
nałogów, solidny. Wrodaw, tel. 071/329-33-61 
POSZUKUJĘ PRACY absolwent Politechniki Wrocławskiej, 
doświadczenie w zarządzaniu grupą ludzi, znajomość obsłu
gi komputera, prawo jazdy kat. B. Wrodaw, teł. 071/783-97-27., 
0503/85-40-39
POSZUKUJĘ PRACY germanistka, 43 lata, doświadczenie 
w tłumaczeniach, marketingu, logistyce i turystyce, tylko po
ważne oferty. Wrodaw. teł. 071/367-04-20.0607/06-08-75 
POSZUKUJĘ PRACY maluję, remontuję, zakładam kafeki, 
montuję drzwi, okna, .złota rączka”, 2-letnia praktyka w Niem
czech, bez nałogów. 28 la l Wrocław, teł. 0607/81-69-84 
POSZUKUJĘ PRACY jako kierowca TAM. Wrocław, tel.
783-85-77
POSZUKUJĘ PRACY dziewczyna, 22 lata, w sklepie, kiosku, 
solarium, znajomość kasy fiskalnej, dyspozycyjna, uczciwa. 
Wrodaw. teł. 071/342-24-13
POSZUKUJĘ PRACY brygada budowlana z Tarnopola, gip
sy, regipsy, tynki, glazura, wykopy, fundamenty, więżba da
chowa, prace ogólnobudowlane. Wrocław, teł. 0603/44-02-02, 
071/341-58-09 po godz. 21
POSZUKUJĘ PRACY grafik komputerowy, młody, z doświad
czeniem. specjalista DTP, doskonała znajomość programów 
graficznych CorelDRAW, Adobe Photoshop oraz Adobe Pa- 
gemaker, pakiet MSOffice, doskonała znajomość systemu 
Windows. Wrocław, tel. 0600/32-51-08 
POSZUKUJĘ PRACY lub zleceń na samochód dostawczy, 
izoterma, wym. 3.3x2x2, najchętniej na stałe. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54,0604/53-18-57 
POSZUKUJĘ PRACY ślusarz, spawacz C02,40 łat, doświad
czenie w wyk. stal. ozdobnych bram i ogrodzeń, schody róż
nego typu, samochód. Żmigród, teł. 071/385-22-15 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ młoda 23 lata. wykszL 
wyższe, obsługa komputera i sprzętu biurowego, tytko poważ
ne i uczciwe oferty. Dobromień, tel. 074/850-92-96 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ lub w sklepie, wykszt. 
średnie, młoda, znajomość obsługi komputera, praktyka, pra
wo jazdy. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-35-07 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ wykształcenie wyższe, li
cencjat A.E., prawo jazdy, komputer, j. angielski, 2-letnie do
świadczenie. Świdnica, tel. 074/852-92-71 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ bez pośredników, 
posiadam pomieszczenie. Jelenia Góra, tel. 0605/13-19-48 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ szyde w domu. Lu
bin, tel. 076/846-27-43
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ. Wrodaw. tel. 
071/342-04-64
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ posiadam lokal we 
Wrocławiu. Wrodaw, tel. 071/364-59-40,0601/79-31-22 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ stałej lub chałupniczej, 
może być szycie, kobieta 37 lat, wykształcenie średnie, czę
ściowa dyspozycyjność (wychowuję dziecko). Jawor, tel. 
076/870-54-74
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ pomoc księgowej. 
Wrodaw, tel. 071/342-04-64
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ etektroinstalacje. Wro
daw. tel. 071/341-59-09
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ. Wrocław, tel. 
071/348-76-83
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ po godz. 16, posaidam 
samochód osobowy diesel, jako kurier, doręczyciel. Wrodaw, 
tel. 071/785-14-26,0602/81-46-56 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako elektryk (elektro
instalacje). Wrodaw, teł. 071/302-71-34.0607/61-68-60 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ rencista posiadający 
podstawowe wiadomośd w zakresie budownictwa.-solidny, 
pełna dyspozycyjność, prawo jazdy ka l B. Wrocław, tel. 
071/325-94-24
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ADMINISTRATOR i konserwa
tor ośrodka wypoczynkowego, pensjonatu. Oleśnica, tel. 
0601/05-43-95
POSZUKUJĘ PRACY JAKO BLACHARZ lakiernik, z do

świadczeniem, prawo jazdy kat. ABCE. Oława, tel. 
0601/70-54-15
POSZUKUJĘ PRACY JAKO BRUKARZ, malarz, glazurnik. 
Wrodaw. tel. 071/354-02-91.0501/44-85-76 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO CIEŚLA dekarz, blacharz, mon- 
towanie stolarki okienną. Wrocław, tel. 0601/75-49-63 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTROMECHANIK elektro
monter. Wrodaw, tel. 071/346-69-05 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTROMECHANIK , do
świadczenie (samochody osobowe, dostawcze, łodzie moto
rowe, skutery i inne). Wrodaw, tel. 0606/16-61-00 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRONIK młody. 21 lat. 
znajomość obsługi komputera, praktyka w serwisie, dyspo
zycyjność, solidność. Wrocław, tel. 0609/50-58-47 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO FAKTURZYSTKA Wrodaw. tel. 
328-94-66
POSZUKUJĘ PRACY JAKO GŁÓWNY KSIĘGOWY wykszL 
wyższe, znajomość jęz. angielskiego. Wrocław, tel. 
0603/42-26-33
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INFORMATYK duże doświad
czenie, wykszt. wyższe, znakomita znajomość sprzętu i opro
gramowania (m. in. C++, internet), e-maii:m5c@go2.pl. Wro
cław, tel. 345-73-90 wew. 35
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INSPEKTOR BHP P. poż. Wro
cław. tel. 071/346-69-05
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
B, paszport, 33 lata, pełna dyspozycyjność. .. tel. 
0603/47-24-98
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kaL ABCE prawa 
jazdy, świadectwo kwalifikacji, może być bez rejestracji w 
ZUS-ie, oczekuję propozycji. Bielawa, tel. 074/833-01-33 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA. Dzierżoniów, tel. 
074/831-79-62
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA posiadam samo
chód Ford Transit Maxi, do przewozu osób lub ładunku lub 
wydzierżawię samochód. Lubin, tel. 0503/68-27-55 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kaL
B. T. Prochowice; teł. 0606/594)7-31 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA praktyka, świadec
two kwalifikacji, posiadam sam. osobowy. Świdnica, tel. 
074/851-24-27,0607/82-76-72 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA przewozy między
narodowe. doświadczenie w Angli, prawo jazdy kaL BCE. 
świadectwo kwalifikacji. Świebodzice, tel. 074/854-72-41 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kal 
AB, młody, dyspozycyjny, wykształcenie średnie, uregulowa
ny stosunek do służby wojskowej, paszport. Trzebnica, tel. 
071/387-08-90 prosić Andrzeja. 0607/10-95-50 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA ka l ABC. ze sta
żem. stałej lub dodatkowej, może być w nocy, inne propozy
cje. Wrodaw. tel. 071/350-99-87 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA lub innej, jako .złota 
rączka*, prawo jazdy kaŁ ABCE, lat 55. paszport, doświad
czenie, samochód osobowy. Wrodaw, tel. 071/372-16-23, 
0606/73-24-56
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA. Wrocław, tel. 
071/322-94-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
A/B/C/E, świadectwo kwafifikacji, operator wózków widłowych.

koparki do 0.8 m3, magazynier. Wrocław, tel. 071/788-81-65 
po godz. 15
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA. Wrocław, tel. 
071/328-07-08
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kategoria B, C, E. 
świadectwo kwalifikacji, dyspozycyjność, 26 lat. Wrocław, tel. 
0603/09-23-03
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA rencista. 51 lat. 
prawo jazdy kat. ABCDT. Wrocław, tel. 071/311-21-37, 
0600/52-77-42
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat 
BCE, praktyka międzynarodowa. Wrodaw, tel. 0604/75-20-25 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA - rencista, prawo 
jazdy kaL B, C. E, paszport. Wrocław, tel. 071/317-09-45 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA zaopatrzeniowiec, 
spedytor lub kurier 43 lata, sumienny, uczciwy, praktyka, pra
wo jazdy kaL A  B, C, świadectwo kwalifikacyjne. Wrodaw, 
tel. 0502/12-55-57
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA prawo jazdy kat. 
A, B, C, E, świadectwo kwalifikacji, praktyka 26 lat. transport 
ciężarowy, wiek 46 lat, mechanik, spawacz gazowy, posia
dam plac na dwa zestawy i zaplecze. Wrocław, tel. 
071/398-96-22 po godz. 16,0607/03-27-59 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA prawo jazdy kaL 
BCE, 20 lat praktyki, świadectwo kwalifikaqi. Wrodaw, tel. 
071/785-14-26,0602/8146-56 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA stałej lub doryw
czą, prawo jazdy kaL ABC, świadectwo kwalifikacji, może być 
praca w nocy. Wrodaw, tel. 0608/23-71-10 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA prawo jazdy kal 
BCE, świadectwo kwalifikacji, 44 lata, dyspozycyjność, 26 lat 
praktyki na dągnkach siodłowych, sumienność. Wrocław, tel. 
071/339-9049
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA kat BCDE, świa
dectwo, paszport, jęz. niemiecki, rosyjski, dyspozycyjny, do
bra prezencja, bez nałogów, 26 lat. Wrocław, tel. 
0601/87-25-63
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA autobus, bus kat.
A, B, C. D. E ♦ ADR. cysterny, osobowe, pełna dyspozycyj
ność. Zgorzelec, tel. 075/778-93-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA AUTOBUSU dłu
goletni staż, świadectwo kwalifikacji, prawo jazdy kaL ABCD, 
nie karany, dyspozycyjny. Oława, tel. 0607/52-62-91 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KREŚLARZ w programie Auto- 
Cad. Świebodzice, tel. 074/854^60. 071/355-86-68 Wro- 
daw
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KREŚLARZ w programie Auto 
Cad. Wrodaw. tel. 071/355-86-68 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA młoda, energicz
na. Wrocław, teł. 071/322-93-02 po godz. 18.0605/38-00-88 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA uprawnienia mini
stra finansów, podatkowa książka przychodów, ryczałt, ZUS. 
Wrodaw. tel. 0608/33-67-16
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MECHANIK doświadczenie w 
samochodach osobowych i dostawczych, łodziach, skuterach, 
widłakach. Wrodaw, teł. 0606/16-61-00 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MECHANIK SAMOCHODOWY 
albo inna propozycja, wiek 21 lat doświadczenie (uczę się w 
systemie wieczorowym). Wrodaw, tel. 0600/26-59-03 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MONTER drzwi, okien, glazury 
i przy odepleniach domów. Wrodaw, tel. 0603/83-32-93 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ tynkarz, płytkarz, bez 
nałogów. Wrodaw, tel. 329-33-61 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MUZYK gram na weselach, im
prezach rodzinnych i innych. Wrodaw, tel. 0601/76-02-23 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OGRODNIK, kierowca i .złota 
rączka* - mężczyzna. 24 lata. Wrodaw, tel. 0600/12-29-78 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR ładowarki. Wro
daw, tel. 071/325-99-90
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR koparkoładowarid 
(Id. III, wszytkie typy), uprawnienia, kierowca, prawo jazdy kaL
B, ewentualnie inna praca, wiek 33 lata, dyspozycyjny, samo
chód osobowy, możliwość zmiany miejsca zamieszkania. 
Wrodaw, tel. 0503/71-93-95
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR KOPARKI do
świadczony. Wrodaw, tel. 344-87-36 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR ŁADOWARKI suw
nicy, wózki widłowe, kierowca kaŁ .B", uprawnienia na insta
lacje sprężonego powietrza do 8 mPa, z wyjątkiem akwizycji 
i promocji. Wrodaw. tel. 071/398-85*92 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPIEKUNKA do dziecka do 6 
lat. jestem osobą odpowiedzialną, sumienną, uczciwa z prak
tyką w godz. 8-14. Wrocław, tel. 071/355-92-06 w godz.12-17 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PELĘGNIARKA lub asystent
ka stomatologiczna, staż 25 laL Wrodaw, tel. 071/354-02-91, 
0501/44-85-76
POSZUKUJĘ PRACY JAKO POMOCNIK nabudowie. 20 lat. 
Wrodaw, tel. 071/338-39-70
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PROJEKTANT konstrukcji sta
lowych i inne. Wrocław, teł. 0603/29-30-90 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO SPRZĄTACZKA pomoc kuchen
na. opiekunka. Wrodaw, tel. 336-1fM>4 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO SPRZEDAWCA w sklepie, kio
sku. w solarium lub na placu targowym, kobieta, wiek 22 lata, 
znajomość obsługi kasy fiskalną, uczciwość, dyspozycyjność. 
Wrodaw. tel. 342-24-13
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ wykonam drobne 
roboty stolarskie. Wrodaw, tel. 0502/98-65-88 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ŚLUSARZ-SPAWACZ gazowy, 
elektryczny i w osłonie C02,21 łat, uregulowany stosunek do 
służby wojskowej, paszport, każda praca oprócz akwizycji, 
pilne. Lubin, tel. 076/842-51-87 
POSZUKUJĘ PRACY NA PRZYJĘCIACH , zabawach, jako 
muzycy, 5 osób z doświadczeniem. Legnica, tel. 
076/866-85-63 do godz. 15,076/85641-94 po godz. 15 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE w ogrodnictwie, rol
nictwie lub inne propozycje, w zamian zabiorę w październi
ku do pracy w Anglii przy choinkach, podstawy j. niemieckie
go, samochód osobowy. Wałbrzych, tel. 074/845-39-15, 
0608/13-24-80
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dla 2 osób. w budow
nictwie, praktyka, samochód. Wojcieszów, tel. 075/751-20-56 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE pan i pani. hotel, re
stauracja, plantacja, szklarnia, opieka na starszymi osobami, 
tereny zielone, niemiecki, własne auto, bez nałogów. Wrodaw, 
tel. 0604/25-95-77
POSZUKUJĘ PRACY W ANGLII sprzątanie, w sadownictwie, 
ogrodnictwie, zarobek 350 funtów tygodniowo. Wrocław, tel. 
0502/5049-03
POSZUKUJĘ PRĄCY W ANGLII z pozwoleniem i wizą na 
pracę, formalności załatwiane w Polsce, www.euro-am.pl. 
Wrodaw. tel. 071/344-39-51 w godz. 10-17.0601/50-21-53, 
0601/73-2143
POSZUKUJĘ PRACY W BUDOWNICTWIE posiadam refe
rencje. Wrocław, tel. 071/789-96-20 
POSZUKUJĘ PRACY W HOLANDII jako pomoc domowa lub 
w ogrodnictwie, kobieta 28 lat. podstawy języka holenderskie
go. dam prowizję po miesiącu pracy, tylko poważne oferty. 
Strzelce Opolskie, teł. 077/461-31-09 
POSZUKUJĘ PRACY W KRAWIECTWIE na szwalni lub jako 
pomoc domowa, kobieta w wieku 45 lat z Lwowa. Wrodaw, 
tel. 0607/83-22-20
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH lub Holandii, dla 1-2 
osób, sprzątanie, ogrodnictwo. Bolesławiec, tel. 
075/732-64-59.0608/75-0444 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH prawo jazdy kat B, 
uprawnienia na wózki widłowe, 3-letnia praktyka przy budo
wie domów (system kanadyjski), bez nałogów. Nowe Czaple, 
tel. 068/375-39-79
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH. Sława. tel. 
0603/57-9247
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH legalna, młoda kobie

ta, paszport niemiecki, podstawy j. niemieckiego. Wrodaw, 
tel. 071/344-52-27
POSZUKUJĘ PRACY W OGRODNICTWIE przycinanie 
drzew, zakładanie trawników, koszenie. Wrocław, tel. 
0601/574749
POSZUKUJĘ PRACY WE WŁOSZECH w rolnictwie lub bu
downictwie, mężczyzna (32 lata), bez nałogów, doświadcze
nie zawodowe, prawo jazdy, dam wysoką prowizję po miesią
cu pracy. Bielawa, tel. 0603/48-31-76 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ wykształcenie średnie, 
prawo jazdy, umiejętnośd w kilku zawodach, m.in. składanie, 
projektowanie, aranżacja i wyrób mebli kuchennych, gastro
nomia (kierownik lokali gastronomicznych, barman, kelner), 
długoletnie doświadczenie poparte referencjami. Dobroszy
ce, tel. 071/314-18-94
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ kobieta, 36 lat, miła apa
rycja, może być hotelarstwo, gastronomia, sprzątanie, opie
ka nad dzieckiem, znajomość jęz. niemieckiego, prawo jazdy 
kaL B. Kłodzko, tel. 074/812-11-16 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ adaptacja pomieszczeń, 
regipsy, szpachlowanie, podwieszane sufity, hydraulika, elek
tryka, prace brukarskie, lub jako mechanik samochodowy, 
spawacz, kierowca, prawo jazdy kat. ABCE, jęz. niemiecki, 
referencje, inne propozycje. Kłodzko, tel. 074/812-11-16 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ od zaraz, wszelkie pro
pozycje przyjmę. Grzegorz, Trzebnica, tel. 071/399-77-99 po 
godz. 19
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ w Niemczech, we Wło
szech, jako kucharz lub w rolnictwie, ogrodnictwie, od 072001 
r., dam prowizję po 1 mies. pracy. Renata, Trzebnica, tel. 
071/312-87-23,071/312-87-10 w godz. 19-21 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄw Holandii lub w Szwaj
carii, na szrode lub innej, jęz. niemiecki, 28 laL dam prowi
zję. Wałbrzych, tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ blacharz samochodo
wy, praktyka w Polsce i Niemczech. Wrodaw, tel. 783-67-57 
wieczorem
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ mężczyzna w średnim 
wieku, w zamian za pomoc w znalezieniu pracy oferuję bez
płatne wynajęcie mieszkania (najchętniej studentce). Wrodaw, 
tel. 071/325-94-24 po godz. 20 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ ślusarz, spawacz C02, 
40 laL wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie stal. ozdob
nych bram i ogrodzeń, schody różnego typu, samochód, jęz. 
niemiecki inne propozycje. Żmigród, tel. 071/385-22-15 
PRACA międzynarodowa firma zatrudni przedstawicieli han
dlowych, umowa o pracę + wysoka prowizja. ., tel. 
076/846-24-52 do godz.17
PRACA dodatkowa lub stała dla osób ambitnych i wytrwa
łych, wysokie dochody, możliwość awansu, nie akwizycja, 
wymagane wykształcenie średnie, bezpłatne przeszkolenie. 
Bolesławiec, teł. 0601/25-69-36 
PRACA w amerykańskiej firmie, możliwość budowania wła
snego biznesu. Chojnów, tel. 0603/48-71-61 
PRACA w Skandynawii, przy zbiorze broccoli i pakowaniu, 
bezpłatne zakwaterowanie, legalna, na okres 3 miesięcy - 60 
NOK/h. Kłodzko, tel. 0605/37-76-52 
PRACA dla wychowawcy, za zorganizowanie maksymalnie 
20-osobowej grupy i wychowawstwo w czasie 14-dniowego 
turnusu - 600 zł/netto + wszystkie świadczenia, w Kołobrze
gu. Kołobrzeg, tel. 0601/58-23-22 
PRACA jeśli chcesz zarobić lub dorobić w wolnym czasie, 
zadzwoń. Legnica, tel. 0607/08-35-86 
PRACA firma handlowa zatrudni osoby operatywne. Leszno, 
tel. 0600/52-44-01

PRACA W ANGLII - LEGALNA 
EZ U RO-AM 
tel. 071/344-39-51 w godz. 10-17, 
0-601 732 143, 0-601 502 153, 
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PRACA prowadzenie własnej praktyki pośrednictwa ubezpie
czeniowego i finansowego, teren Polkowic, Głogowa, Lesz
na. Leszno, tel. 0601/44-22-23 
PRACA amerykańska firma zajmująca się ochroną zdrowia i 
urody, nieograniczone zarobki. Polkowice, tel. 076/847-97-64 
PRACA na zachodzie dla kobiet, południowe Niemcy, Fran
cja. dobrze płatna. Trzebnica, tel. 071/31241-28, 
071/31241-29
PRACA adresowanie kopert, z terenu całej Polski, dla osób 
chcących zarabiać i dorabiać, legalna, wiarygodna, umowa 
w ciągu tygodnia, więcej informacji w przesyłce na koszt ogło
szeniodawcy. Wałbrzych, tel. 0608/81-15-65 
PRACA w ubezpieczeniach, wysokie zarobki. Wrodaw. tel. 
071/364-52-03.0607/71-15-03 
PRACA przy ubezpieczeniach. Wrodaw, tel. 071/351-20-13 
PRACA na wysokościach, czyszczenie rynien i inne. Wro
cław. teł. 071/788-29-62 wieczorem 
PRACA dla osoby z książeczką zdrowia, przy sprzedaży kieł
basy z  grilla. Wrodaw, tel. 0601/88-38-82 
PRACA zbieranie zamówień na herbaty zdrowotne, srebrne 
monety, okolicznościowe, bioenergetyzery magnetyczne, 
wysokie zarobki, premie, nagrody, infor. adres + znaczek za 
1 zł, AGA, 53-022 Wrodaw, ul. Wawrzyniaka 32, dopisek Glob. 
Wrodaw, teł. 0604/84-0146
PRACA nie akwizycja, warunek: ukończone 18 laL Wrocław, 
tel. 0503/94-26-07
PRACA składanie i montaż mebli. Wrocław, tel. 
071/337-1244,0501/19-80-08 
PRACA przyjmę do współpracy w sektorze ubezpieczeń, oso
by z terenu Ddnego Śląska i okolic, na różne stanowiska. 
Wrodaw. tel. 0501/40-33-62
PRACA serwis aut dostawczych Fiat lveco przyjmie na prak
tyczną naukę zawodu uczniów szkół zawodowych i techni
kum, liczba miejsc ograniczona. Wrodaw, tel. 071/785-9642, 
785-9643
PRACA produkcja betonowych figur ogrodowych i ozdobnych 
gzymsów nad i podokiennych (nowość) nowe formy produk
cyjne udostępnię już od 100 zł. Ziębice, tel. 074/819-15-60 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie, klejenie, składanie, 
regeneracja, dostawa, odbiór, umowa, zarobki 500-3000 
zł/mies., informacja bezpłatna, koperta + 2 znaczki za 1 zł. 
Dariusz Lorczyk. 59-700 Bolesławiec, ul. Z. Augusta 5b/2, tel. 
0605/68-73-48
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie, produkcja opakowań, 
regeneracja materiałów budowlanych, dystrybucja, odbiór 
gwarantowany umową, informacja przedstawiciela, koperta 
+ 2 znaczki po 1 zł. S. Czajkowski, 55-300 Komorniki, gm. 
Środa śląska, ul. Polna 3
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, umowa w cią
gu kilku dni, uczciwa i gwarantowana stała współpraca, za
robki 1500-4000 zł/mies. + 2 rodzaje wynagrodzeń, informa
cja, koperta + znaczek. K. Szwałek, 63-720 Koźmin, ul. Nowa 
Obra 64
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert (0.7 zł/szL), 
zarobki 1.000-2.000 zł/mies., umowa, zbyt gwarantowany, inf. 
po przesłaniu 2 znaczków (luzem). Tomasz Kozłowski, 59-220 
Legnica, ul. Działkowa 43/6
PRACA CHAŁUPNICZA montaż długopisów, koperta + 2 
znaczki. Iwona Kosterska, 59-220 Legnica, ul. Młynarska 3/17, 
tel. 076/721-94-57
PRACA CHAŁUPNICZA umowa i zbyt gwarantowane, infor
macje po przesłaniu koperty i 3 znaczków luzem. Anna To
maszewska, 56-300 Milicz, ul. Krotoszyńska 45A/1 
PRACA CHAŁUPNICZA dla dużej agencji wysyłkowej, adre
sowanie kopert cały kraj, umowa bez kaucji i pobrań, zaro
bek do 1 .500 zł. inform. koperta + 2 znaczki po 1 zł luzem. B. 
Kulik, 63-640 Mnichowice 19, gm. Bralin 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, wynagrodzę-
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nie 80 gr/szt., informacja + koperta i znaczek. AGD Badek, 
96-100 Skierniewice, ul. Mickiewicza 24b/12 
PRACA CHAŁUPNICZA oferty pracy, jesteś zainteresowany 
napisz i dołącz 2 znaczki luzem. Sylwester Gierlach, 57-550 
Stronie Śl., ul. Polna 717, tel. 0608/74-38-18 
PRACA CHAŁUPNICZA atrakcyjne oferty, wysokie zarobki, 
ziołolecznictwo, inf. gratis, koperta zwrotna + 2 znaczki. Syl
wester Matysiak, 59-975 Sulików, ul. Zgorzelecka 13 
PRACA CHAŁUPNICZA korespondencyjna, atrakcyjne ofer
ty, wysokie zarobki, prowizje, premie, inform. gratis + koperta 
zwrotna + 2 znaczki. Sylwester Matysiak, 59-975 Sulików, ul. 
Zgorzelecka 13
PRACA CHAŁUPNICZA w Financial Partners, po 14 dniach, 
gwarantowane 1000 zł, informacja bezpłatna* Koperta + zna
czek. Tułowice, teł. 0607/73-36-58 
PRACA CHAŁUPNICZA roznoszenie ulotek, prace sezono
we za granicą, informacja koperta + znaczek. Artut Wożniak, 
58-304 Wałbrzych, ul. Ludowa 38/3 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, bez kaucji - 
1000 zł/tygodniowo, informacja bezpłatna, koperta + znaczek 
za 1 zł. M. Makarczuk, 58-316 Wałbrzych, ul. Blankowa 48/19, 
tel. 074/665-10-24
PRACA CHAŁUPNICZA. Irena Baranowska, 53-325 Wrocław, 
ul. Hallera 45/13
PRACA CHAŁUPNICZA dochodowa, umowa, zbyt i dostawa 
zapewnione, inf. po przesłaniu koperty i dwóch znaczków za 
1 zł. ,Waldex’ , 50-354 Wrocław, ul. Reja 8/37 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, rozsyłanie 
materiałów reklamowych, regeneracja kaset i kart pamięci do 
drukarek, infor. adres + znaczek za 1 zł, AGA, 53-022 Wro
cław, ul. Wawrzyniaka 32. Wrocław, tel. 0604/84-01-46 
PRACA CHAŁUPNICZA różne oferty, na zlecenie. Wrocław, 
tel. 071/788-84-39
PRACA CHAŁUPNICZA dochodowa, adresowanie kopert, 
zarobki: 1.400 zł/100 szt., informacje bezpłatne wyłącznie po 
przesłaniu koperty zwrotnej oraz 2 znaczków po 1 zł. M.G., 
50-362 Wrocław, ul. Minkowskiego 7/1 
PRACA CHAŁUPNICZA dochodowa, stała współpraca, in
formacje bezpłatne. Wrocław, tel. 071/321-17-10 
PRACA CHAŁUPNICZA ponad 40 ofert pracy, bez pobrań i 
kaucji, umowa, zbyt, zaopatrzenie, informacje gratis, koperta 
+ 3 znaczki za 1 zł luzem. Marcin Storzeński. 50-432 Wro
cław, ul. Zgodna 15/30 

- PRACA CHAŁUPNICZA. Wrocław, tel. 0503/90-55-14 
PRACA DLA MAŁŻEŃSTW wymagane wykszt. min. średnie 
oraz samochód i telefon. Bolesławiec, tel. 0501/62-40-45 
PRACA DLA STUDENTÓW i absolwentów szkół wyższych, 
do 25 lat. Wrocław, tel. 0607/12-65-25 
PRACA DLA WYCHOWAWCÓW GRUP KOLONIJNYCH - 
zorganizuj grupę 10-osobową i zostań jej wychowawcą przez 
14 dni, wynagrodzenie 600 zł, wyżywienie gratis, gdy posia
dasz własny namiot - nocleg gratis (możesz być z osobą to
warzyszącą). Uczestnik kolonii płaci za wszystkie świadcze
nia, pobyt w namiocie z pełnym wyżywieniem, opieką - 560 
zł, w sali 6-8 osobowej. • 588 zł, w internacie, - 630 zi, kon
takt, tel. 0601/58-23-11,0501/53-45-01 
PRACA DODATKOWA na umowę zlecenie, dla ambitnych i 
pracowitych, możliwość wysokich zarobków. Boguszów Gor
ce, tel. 0606/90-11-51
PRACA DODATKOWA Czy chciałbyś zarobić od 200 do 2.000 
zł/m-c po godzinach pracy?. Legnica, tel. 0607/08-35-86 
PRACA DODATKOWA dla handlowca. Wrocław, tel. 
0501/45-68-52
PRACA DODATKOWA dla ambitnych i zdecydowanych z 
całego kraju, zbyt gwarantowany, umowa, 2 rodzaje wyna
grodzeń, dochód 2000-4000 zł/mies., informacja bezpłatna, 
koperta + dwa znaczki za 1 zł. Wrocław, tel. 071/359-27-06 
po godz. 18

>PRACA DODATKOWA. Wrocław, tel. 0503/59-43-64, 
0602721-30-93
PRACA DODATKOWA dla pani, z nadwagą, wiek do 25 lat,
odważnej, z kondycją, w branży sportowo - rozrywkowej.
Wrocław, tel. 071/339-02-92,0601/70-77-88
PRACA NA ZACHODZIE opieka nad dzieckiem, na terenie
Europy, zakwaterowanie, wyżywienie. Jawor, tel.
0605/92-71-02
PRACA NA ZACHODZIE kraje UE, przemysł naftowy. Aktu
alne adresy firm zatrudniających obcokrajowców, podania o*' 
pracę. Legnica, tel. 076/722-68-34 
PRACA NA ZACHODZIE na platformach wiertniczych w kra
jach Unii Europejskiej, aktualne adresy przedsiębiorstw za
trudniających obcokrajowców na rok 2001 r., wymagany wiek 
od 18-45 lat. podania o pracę, kursy. Legnica, tel. 
076/856-41-26
PRACA NA ZACHODZIE legalna, wszystkie zawody, szcze
gólnie w branży gastronomicznej, turystycznej oraz Au-Pair. 
Wrocław, tel. 0504/86-62-37
PRACA SEZONOWA we Włoszęch dla mężczyzn (lunapark, 
rolnictwo), spanie i wyżywienie zapewnione, prowizja 500 zł 
płatna przy podjęciu pracy.., tel. 0039/38-07-04-87-58 
PRACA SEZONOWA nad morzem, handel na plaży, wyma
gana karta zdrowia i uczciwość. Kołobrzeg, tel. 0501/53-45-01 
PRACA W ANGLII w hotelach, dla mężczyzn i kobiet, zakwa
terowanie i wyżywienie zapewnione, ubezpieczenie, nieko
nieczna znajomość języka. Anglia, tel. 0044/77-51-79-42-22 
PRACA W ANGLII od zaraz, na polu i w fabrykach, przetwór
stwo warzyw i owoców, zakwaterowanie, zarobki 260-300 FG, 
pomoc na granicy. Wałbrzych, tel. 0609/42-37-47 po godz. 17 
PRACA W ANGLII dla młodych ludzi, wszystkie świadcze
nia. Wołów, tel. 071/389-78-13 
PRACA W ANGLII truskawki, legalna. Wrocław, tel. 
0609/53̂ 29-42
PRACA W ANGLII od zaraz, rolnictwo, 3,25 GB/h. Wrocław, 
tel. 0601/87-40-97
PRACA W AUSTRII dla młodych, od zaraz. Wiedeń, tel. 
.0043/66-44-90-57-48
PRACA W FINLANDII w okresie wakacyjnym, dla studentów 
| młodzieży szkół średnich, mile widziana znajomość języka 
angielskiego lub niemieckiego, atrakcyjne zarobki. „ tel. 
0607/05-05-96
PRACA W FINLANDII zabiorę młodą osobę ze znajomością 
j, angielskiego i własnym transportem. Lubań, tel. 
0602/85-67-19
PRACA W GRECJI dla par i kobiet, od zaraz. Dłużyna Dolna, 
tel. 075/771-88:08
PRACA W GRECJI wysokie zarobki, wyżywienie i zakwate
rowanie zapewnione. Sława, tel. 0603/36-74-24 
PRACA W GRECJI dla kobiet i mężczyzn, w różnym wieku, 
od zaraz. Wrocław, tel. 071/341-77-79 
PRACA W HOLANDII paszport niemiecki, przejazd i zakwa
terowanie bezpłatne. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-34-13, 
0601/52-24-13
PRACA W HOLANDII lekka fizycznie, przy taśmach, 13.5 
NLD/godz., zwrot kosztów podróży. Wałbrzych, tel. 
074/666-77-77
PRACA W HOLANDII z ubezpieczeniem, dojazd i zakwate
rowanie, wymagany podwójny paszport, różne oferty. Wro
cław, tel. 362-24-73
PRACA W NIEMCZECH legalna, stała i sezonowa, informa
cja po przesłaniu koperty i znaczka za 1 zł. Krotoszyn, tel. 
062/652-33-45
PRACA W NIEMCZECH w piekarni. Niemcy, tel. 
0049/17-93-17-01-46
PRACA W NIEMCZECH i we Włoszech, dla osób z podwój
nym obywatelstwem, w zawodach: malarz, budowlaniec, 
murarz, spawacz, ślusarz maszynowy -10 DEM/h * wszyst
kie świadczenia lub 16 DEM/h bez świadczeń. Włochy, tel. 
0039/38-96-76-57-59
PRACA W NIEMCZECH w okolicach Numberg BRD, dla ko
biet, w hotelach, restauracjach, roaming międzynarodowy. 
Wrocław, tel. 0603/94-57-07
PRACA W NIEMCZECH, HOLANDII od zaraz, podwójne oby

watelstwo, b. dobry zarobek. tel. 0608/80-14-55 w 
godz. 18-22
PRACA W NORWEGU dla mężczyzn, w trudnych warunkach, 
wynagrodzenie 410 DEM/dzień. Żary,'tel. 0604/85-06-36 
PRACA W SZWECJI wyjazd turystyczno-zarobkowy, od 30 
USD. Wrocław, tel. 071/353-76-25,0502/16-10-44 
PRACA W USA zaproszenia w 2 tygodnie, zarobki od 1.500 
USD do 6.000 USD miesięcznie, pomoc w uzyskaniu .SS" i 
prawa jazdy. Ostrów Wielkopolski, tel. 0604/43-37-61 
PRACA W WIELKIEJ BRYTANII bez pośredników i zaliczek, 
prosto przez Agencję Pracy. Lubań, tel. 0602/85-67-19 
PRACA WE WŁOSZECH opieka nad starszymi osobami. 
Legnica, tel. 0608/24-91-29 
PRACA WE WŁOSZECH. Lubin, tel. 0607/46-86-73 
PRACA WE WŁOSZECH dla mężczyzn i kobiet, od zaraz, 
atrakcyjne zarobki. Ziębice, tel. 0601/19-21-31 
PRACA ZA GRANICĄ Niemcy, Włochy, legalna oraz autore
klama i emigracja USA, Kanada. Wałbrzych, tel. 
0503/31-43-59
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW PRAWA JAZDY po
prowadzę lekcje dodatkowe, posiadam doświadczenie. Wro
cław, tel. 071/350-47-24 w godz. 9-17,0501/18-75-34 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Bielany 
Wrocławskie, tel. 071/311-24-48 - 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM od 1 roku życia, posiadam 
kwalifikacje. Lubin, tel. 076/846-72-18 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM 50-letnia kobieta, referencje, 
dzielnica Krzyki. Wrocław, tel. 071/339-85-54,0604/92-78-49 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM od 5 lat. młoda osoba, 21 lat, 
dyspozycyjna, najchętniej u siebie w domu. Wrocław, tel. 
071/784-36-95
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM doświadczenie, referencje. 
Wrocław, teł. 071/352-77-93
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Wrocław, 
tel. 071/781-02-02
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM. Wrocław, tel. 071/357-28-06 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu, w okresie 
letnim. Wrocław, tel. 363-87-99 po godz. 16 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM możliwe sprzątanie, gotowa
nie, mogę wyprowadzić psa. Wrocław, tel. 351-50-45 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM pomogę odrobić lekcje, stu
dentka 2-go roku polonistyki. Wrocław, tel. 0602/45-49-73 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ. Wrocław, tel. 
071/786-49-70
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARŚZĄ OSOBĄ lub dzieckiem, najchęt
niej na Krzykach, solidność, lojalność, doświadczenie. Wro
cław, tel. 784-83-23
ZATRUDNIĘ osoby z Kotliny Kłodzkiej, do pracy w firmie ubez- 
pieczeniowo-finansowej. Kłodzko, tel. 0605/72-17-20 
ZATRUDNIĘ 4 osoby, zaopatrzenie, zbyt, przedstawiciel han
dlowy, przyuczenie do zawodu, Lubin i okolice. Lubin, tel. 
076/844-28-32
ZATRUDNIĘ kierownika zespołu sprzedaży bezpośredniej, 
budowa, organizacja, kontrola, 4.000 zł. Oleśnica, tel. 
0604/81-47-82
ZATRUDNIĘ przy montowaniu paneli podłogowych i ścien
nych. Wrocław, tel. 0607/86-70-55 
ZATRUDNIĘ aktywnych, energicznych handlowców, prze
szkolę i zatrudnię w ubezpieczeniach. Wrocław, tel. 
071/351-20-08
ZATRUDNIĘ samodzielnych sprzedawców - mężczyzn, do 
sprzedaży bezpośredniej, wysokie prowizje. Wrocław, tel. 
071/787-37-86
ZATRUDNIĘ na zlecenie do robót transportowo-porządko- 
wych na budowie, stawka - 3 zł/godz. Wrocław, tel. 
071/339-84-83
ZATRUDNIĘ wykonawców indywidualnych oraz małe firmy 
do prac budowlanych, wykończenia, prace elektryczne, hy
drauliczne oraz projektowanie, rozliczenia, nadzory, prace 
biurowo-księgowe. Wrocław, tel. 071/353-31 -99, 354-10-17. 
0603/52-74-92
ZATRUDNIĘ młodą, zdecydowaną, odważną osobę, prowa
dzącą działalność gosp., do bardzo dobrze płatnej pracy. 
Wrocław, tel. 0606/53-00-45 ,
ZATRUDNIĘ ABSOLWENTÓW szkół gastronomicznych, jako 
kelnerów, kelnerki i pomoce kuchenne, w ośrodkach wypo
czynkowych, na okres letni. Wrocław, tel. 0601/71-30-23 
ZATRUDNIĘ AGENTA do spraw marketingu, kobietę, wykszt. 
średnie, miła aparycja, z L b̂ipa. Wrocław, tel. 0609/58-56-61 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW OFE. Wrocław, tel. 
071/351-18-78
ZATRUDNIĘ ASYSTENTKĘ STOMATOLOGICZNĄcodzien- 
nie w godz. 18-21. Wrocław, tel. 071/337-18-95 po godz. 20 
ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO. Wrocław, 
tel. 071/373-03-96
ZATRUDNIĘ BLACHARZA-LAKIERNIKA (w jednej osobie), 
od zaraz, samodzielnego, bez nałogów. Wrocław, tel. 
071/325-19-18
ZATRUDNIĘ DIAGNOSTĘ z uprawnieniami do przeglądów
techn. Wrocław, tel. 071/339-93-63
ZATRUDNIĘ DO SKLEPU MIĘSNEGO dziewczyny do lat 30,
wszystkie niedziele wolne. Wrocław, tel. 071/315-28-56,
0501/73-38-78
ZATRUDNIĘ DO SPRZEDAŻY OBUWIA na targowiskach, 
woj. dolnośląskie i opolskie. Legnica, tel. 0605/09-09-39, 
0608/25-08-33
ZATRUDNIĘ DZIEWCZYNY do działu handlowo-reklamowe
go, rejon Jelenia Góra • Wrocław. Jelenia Góra, tel. 
0602/88-86-60
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKA. Wrocław, tel. 071/311-62-15, 
071/311-62-81
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKA-MECHANIKA samochodowego 
(w jednej osobie), od zaraz, samodzielnego, z praktyką, bez 
nałogów, znającego oprogramowanie komputerowe. Wrocław, 
tel. 071/325-19-18
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damsko-męską, na dogodnych 
warunkach. Wrocław, tel. 071/340-06-10 po 20 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damsko-męską. Wrocław, tel. 
071/372-30-95,343-40-69 po godz. 19 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ. Wrocław, tel. 071/361-42-32, 
0601/72-84-85
ZATRUDNIĘ HANDLOWCA. Wrocław, tel. 0501/34-31-72 
ZATRUDNIĘ INSTRUKTORA JAZDY KONNEJ. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-60-08
ZATRUDNIĘ INSTRUKTORKĘ stepu i aerobiku. Wrocław, tel. 
0502/39-80-33
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ. Wałbrzych, tel. 0603/95-37-28' 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ prawo jazdy kat. BCE, na samo
chód Star. Wrocław, tel. 071/339-05-06,0601/95-09-80 
ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW do składu handlowego, mile wi- 
dziany samochód. Zielona Góra, tel. 068/324-49-96 w 
godz. 9-17
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKA BUDOWY z uprawnieniami dro
gowymi. Wrocław, tel. 359-17-40 
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKÓW i agentów ubezpieczeniowych, 
Ubezpieczenie II i III filar. Wrocław, tel. 0601/71-39̂ 68 
ZATRUDNIĘ KONSERWATORA z okolic Psiego Pola, praca. 
2 lub 3 dni w tygodniu. Wrocław, tel. 0607/17-05-59 
ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA SAMOCHODOWEGO z prakty
ką. Wrocław, tel. 364-88-98
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO z upraw
nieniami spawacza. Wrocław, tel. 0601/73-01-22 
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO. Wrocław, 
tel. 071/357-23-47 w godz.8-17, 071/357-49-74, 
0603/03-17-01
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO. Wrocław, 
tel. 0602/63-65-21
ZATRUDNIĘ MĘŻCZYZNĘ do spawania plastiku, wymaga

nia znajomość tematu, najchętniej emeryta. Wrocław, tel. 
0501/78-29-50
ZATRUDNIĘ MONTAŻYSTĘ rusztowań systemowych i ramo- 
wo-szeregowych. Wrocław, tel, 071/362-81-32,05M/10-14-80 
ZATRUDNIĘ MURARZY. Wrocław, tel. 0603/52-75-98 
ZATRUDNIĘ OSOBY do działu sprzedaży, w przedsiębior
stwie wielobranżowym, na stałe lub sezonowo, zarobki do
1.800 zł/mies. Lubin, tel. 076/847-84-89 
ZATRUDNIĘ OSOBY do montażu aquaparku. Wrocław, tel. 
071/328-08-49
ZATRUDNIĘ OSOBY bezrobotne, z samochodem. Wrocław, 
tel. 071/373-00-43 w godz. 9-17 
ZATRUDNIĘ PANA do punktu bukmacherskiego, chętnie mło
dego emeryta, może być też agent ubezpieczeniowy z licen
cją. Wrocław, tel. 0501/78-29-50 
ZATRUDNIĘ PANIĄ od lipca, w wieku 18-24 lata, uczciwą, 
fotomodelkę, bez nałogów, do filmu, zakwaterowanie i wyży
wienie w Kamiennej Górze. Kamienna Góra, tel. 
0607/36-85-33
ZATRUDNIĘ PANIĄw wieku do 30 lat, do skłepu mięsnego w 
centrum Wrocławia, wolne niedziele. Wrocław, tel. 
071/315-28-56,0501/73-38-78 
ZATRUDNIĘ PANIĄ w eieku do 30 lat, dyspozycyjną z moż
liwością zakwaterowania, do lekkich prac porządkowych, pro
wadzenia domu, handlu warzywami i owocami, na terenie 
Wrocławia, mile widziane wykszt. średnie i prawo jazdy kat. 
B. tylko powabne oferty. Wrocław, tel. 0503/93-92-61 
ZATRUDNIĘ PANIE do pracy w Niemczech, wiek od 18 do 
30 lat, wysokie zarobki. Jelenia Góra, tel. 0608/16-29-84 , 
Niemcy, 0049/17-58-33-20-54
ZATRUDNIĘ POMOC DOMOWĄ uczciwą, bez nałogów pa
nią w wieku 16-24 lat. od lipca, zakwaterowanie i wyżywie
nie na miejscu. Kamienna Góra, tel. 0607/36-85-33 
ZATRUDNIĘ PRACOWNICĘ biurową do firmy motoryzacyj
nej. Wrocław, tel. 071/372-63-01 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA na stanowisku sprzedawcy-ser- 
wisanta sprzętu komputerowego, wymagana b. dobra znajo
mość budowy i obsługi komputerów, i oprogramowania, sa
modzielność w podejmowaniu decyzji, dyspozycyjność i za
angażowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. Legnica, tel. 
076/854-82-46
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA do serwisu opon samochodów 
ciężarowych, wymagane duże doświadczenie. Wrocław, tel. 
373-72-15 w godz. 8-14
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW instalatorów wodno-kanaliza
cyjnych, kafelkarzy. murarzy, gipsiarzy, na umowę stałą o pra
cę, w Szklarskiej Porębie, możliwość zakwaterowania. Szklar
ska Poręba, tel. 075/717-25-51,0602/44-83-19 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO do firmy 
w branży ogumienia samochodowego, wymagane doświad
czenie, mile widziany własny samochód. Wrocław, tel. 
373-72-15 w godz. 8-14
ZATRUDNIĘ SPAWACZA elekrtyczno-gazowego i do stali 
nierdzewnej. Wrocław, tel. 071/311-62-15,071/311-62-81 
ZATRUDNIĘ STUDENTKĘ do małej gastronomii. Wrocław, 
tel. 071/789̂ 46-25
ZATRUDNIĘ SZWACZKI - zakład szwalniczy OVERYUK 
Wrocław, teł. 071/367-00-31 wewn. 341 
O  ZATRUDNIĘ TANCERKI I BARMANKI do klubu noc

nego oraz do agencji towarzyskiej w Niemczech. 
Wymagany wiek 18-27 lat. Tel. 0606/89-45-25 
01029501

ZATRUDNIĘ TECHNIKA BUDOWLANEGO w handlu, pra
wo jazdy kat. C. wiek do 30 lat. Wrocław, tel. 071/373-90-79 
ZATRUDNIĘ UCZNIA niepełnoletniego, do nauki zawodu la
kiernik samochodowy, warunek ukończona Szkoła Podsta
wowa. Wrocław, tel. 071/311-70-15.po godz. 20 
O  ZEZWOLENIA NA PRACĘ • prace bez zawodu, do 

3 miesięcy, w krajach zachodnich oraz kontrakty 
w zawodach budowlano-monterskich, powyżej 2 
lat, we Włoszech i w Tajlandii. Tel. 077/448-43-63 
01022641

ZLECĘ OPIEKĘ nad dwojgiem dżieci: 1,5 roku i 3 mies. Wro
cław, tel. 071/788-90-18
ZLECĘ POŁOŻENIE ASFALTU na drodze utwardzonej ok. 
1500 m2, o szerokości 5.5 m i grubości 6-8 cm, mile widziana 
metoda gospodarcza. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
ZLECĘ POŁOŻENIE REGIPSÓW ok. 400 m2. Wrocław, teł. 
071/336-51-57, 0601/18-99-25 
ZLECĘ SKOPANIE DZIAŁKI około 180 m2, -100 zł. Świdni
ca. tel. 074/853-52-51,0609/27-11-27 
ZLECĘ WYKONANIE OGRODZENIA metalowego. Wrocław, 
tel. 0605/57-79-23
ZLECĘ WYKONANIE 4 ram drewnianych, o wielkości około 
2.5x1 m, z własnego materiału. Świdnica, tel. 074/853-52-51, 
0609/27-11-27
ZLECĘ WYKONANIE POSADZEK agregatem oraz tynków 
gipsowych, dociepleń, prac wykończeniowych, chętnie 2 lub
3-osobowej grupie fachowców. Wrocław, tel. 0501/78-29-50 
ZLECĘ WYKONANIE POSADZKI 750 m2. w pawilonie. Wro
cław, tel. 0607/29-38-78
ZLECĘ WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 230 m3 z wywo
zem. Wrocław, tel. 0603/28-75-86 
ZLECĘ WYKONANIE SZAMBA. Wrocław, tel. 0607/81-49-78

ZNACZKI, 
M ONETY

KARTY TELEFONICZNE duża ilość, rzadkie, polskie, np. 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Jan Paweł U, Nagano 
98, aparaty tel.; - 30 gr/szt.; niemieckie - 70 gr/śzt. oraz fran
cuskie -1 zł/szt. Jawor, tel. 076/870-47-81 
KARTY TELEFONICZNE 80-ta rocznica urodzin Papieża, 
Pielgrzymka Papieża 99, Znaki Zodiaku, NSZZ Solidarność, 
Zamki Polskie i 160 innych, - 200 zł. Legnica, tel. 
076/862-83-22
KARTY TELEFONICZNE ok. 500 szt., użwane - po 1 zł. Wro
cław. tel. 0606/50-99-68
O  KARTY TELEFONICZNE, MONETY, widokówki, 

„kinderki”, birofilia • skup, sprzedaż, wymiana. 
Najlepsze ceny w skupie i sprzedaży, darmowa 
wycena. Stoisko kolekcjonerskie w D.H. Feniks, 
Wrocław-Rynek, zapraszamy na IV piętro, w 
godz. 10-18.30. Przekonaj się, czy masz coś war
tościowego!. Wrocław, www.akwarela.pl, tel. 
0601/51-08-90,0603/40-50-20 02022941

O  KOLEKCJONER KUPI DOBRE MONETY, po cieka
we pozycje przyjadęl Zawsze aktualne., tel. 
0601/82-21-71 02022951

KUPIĘ KARTY TELEFONICZNE oraz monety. Wrocław, tel. 
0604/12-13-29
MONETA SREBRNA wizerunek Papieża, • 200 zł. Kamienna 
Góra, tel. 075/744-32-80,0602/80-01-36 
MONETA SREBRNA z wizer. Papieża, 1983 r., nominał 1.000 
zł oraz z wizer. Papieża z 1987 r., nominał 10.000 zł, • 650 zł. 
Pieńsk, tel. 075/778-63-83
MONETY|iolskie, z miedzioniklu, 17 kg. - 800 zł. Legnica, tel. 
0604/70-11-35
MONETY polskie, z miedzioniklu. 5 kg, -150 zł. Wrocław, tel. 
071/785-67-32
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE .Solidarność'' 1990 rok, no
minał 10.000 zł - 500 zł. Bolesławiec, tel. 0600/52-11-36 
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE wizyta Papieża, Interko- 
smos, Królowie Polscy, Dar Młodzieży • 40 szt., banknoty

polskie i zagraniczne, - 1.500 zł lub zamienię na komputer. 
Sylwester Matysiak, 59-975 Sulików, ul. Zgorzelecka 13 
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE i srebrne, z wizer. Papieża -
10.000 zł (87 r.), 2 szt. -150 zł/szt., 1000 zł (82 r.), 2 szt., - 
100 zł/szt., relikwiarz św. Wojciecha Gniezno 97 r. -150 zł, z 
wizer. J. Piłsudskiego -10 zł (36 r.) -100 zł, E. Plater -10 zł 
(32 i 33 r.) - po 100 zł, - 800 zł. Świeradów Zdrój, tel.' 
075/784-52-28
MONETY RZYMSKIE z IV wieku - od 10 zł/szt. Oleśnica, tel. 
0502/87-66-96
MONETY SREBRNE nominał 1000 zł, z wizer. Papieża, 4 szt., 
XXX lat PRL, 4 szt. (100.000 zł), z .Solidarnością’’ 1 szt., ra
zem 9 szt, • 200 zł lub zamienię na telefon Siemens C25. Lu
bin, tel. 076/846-58-82
MONETY SREBRNE .Kopalnia soli w Wieliczce" z cyrkonią, 
nominał 20 złotych • 125 zł, .Bursztynowy szlak* nominał 20 
złotych oraz MONETY ZŁOTE .Orzeł Bielik' z 1999 r., nomi
nał 50 złotych • 195 zł, 5 rubli z 1898 r. • 200 zł, 10 rubli z 
1900 r. - 400 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/739-95-11 po godz. 18 
MONETY, BANKNOTY polskie, niemieckie, akcje, obligacje, 
widokówki - od 1 zł/szt. Legnica, tel. 076/721-74-59

TELEFONY  
I AKCESORIA

O  „SIM LOCK” • usuwanie z telefonów Nokia, Erics
son, Siemens, Bosch, Motorola, Panasonic, Alca- 
tel, Sagem, Mitsubishi, Philips, Sony. Usuwanie 
kodu zabezpieczającego, wgrywanie logo, net mo
nitora, melodii, gier do Nokii 3210. Ceny od 15 zł. 
możliwy dojazd.Karty start nowe: POP - 35 zł, Sim- 
plus • 50 zł, Tak Tak • 85 zł. Przewody, boxy, fla- 
shery, oprogr. do usuwania SIM locków. Wysył
ka, tei. 071/783-77-45, 0503/99-06-99 Wrocław 
02024161

O  AKCESORIA DO TELEFONÓW GSM futerały sk6- 
rżane -12 zł, ładowarki samochodowe -14 zł, ze
stawy słuchawkowe, .anteny samochodowe, do
wóz gratis na terenie miasta i okolic. Legnica, tel. 
0503/55-45-54 84016441

AKCESORIA DO TELEFONU ALCATEL CLUB zestaw słu
chawkowy, uchwyt, konektor antenowy, antena zewnętrzna 5 
DB, -100 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
AKUMULATOR DO TELEFONU NOKIA 331 (T nowy, używa
ny 2 tygodnie, sformatowany, f-ra zakupu, możliwa wysyłka. • 
50 zł. Niemodlin, tei. 0501/40-79-86 
AKUMULATOR DO TELEFONU SIEMENS S4 litowo-jono
wy, 1350 mAh, pasuje do Sony CMDX 1000, • 50 zł oraz do

Usowanla blokad z tal. komórkowych
S I M  L O C K  i

O stró w  W lkp. i okolice § 
tel. 0-606 246 981 !!! Dojazd!!!

SKUP KOMÓREK V
ERICSSON R320s................ 390 ZŁ.
ERICSSON T 20 s ................. 450 ZŁ.
ERICSSON T 28 s ................. 500 ZŁ.
NOKIA 3310  ..............   430 ZŁ.
SIEMENS C 35I ............. 340 ZŁ.
TRIUM A R IA .........................250 ZŁ.

I Inn*, tylko nowe - nieużywane I

OG996612 W R O C Ł A W  
O 604 63 77 00 0 602 68 45 49

Znudził Ci się telefon?^
skup, sprzedaż, zamiana 
telefonów kpmórtówyctr̂  
i aparatów stacjonarnych

Wrocław, ul. Drobnera 12, tel. 321 66 37
0608/14-88-22, - 20 zł. Wrocław, tel. 781-95-13, 
0608/14-88-22
KARTA TAK TAK nowa, zapakowana, 50 zł na koncie, moż
liwa wysyłka, - 85 zł. Wrocław, tel. 071/343-12-95, 
0503/99-55-23
KARTATAK TAK startowa, nowa, zapakowana, 50 zł na kon
cie, możliwa wysyłka, - 85 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 
0503/99-06-99
KARTA POP nowa, na koncie 15 zł + 10 zł, płyta CD, wizy
tówki, portfelik, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/788-55-83. 
0501/94-29-26
KARTY do telefonów komórkowych, stare 99 r.. małe i duże, 
z numerem telefonu i numerem PIN - 79 zł/szt. Trzebnica, tel. 
071/399-77-99 po godz. 19
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 nowa. 
futerał, - 35 zł. Oleśnica, tel. 0503/70-04-80 
KLAWIATURA DO WIADOMOŚCI SMS ERICSSON nowa. z 
futerałem - 35 zł. Wrocław, tel. 0502/21-19-90 
KLAWIATURA DO WIADOMOŚCI SMS ERICSSON w fute
rale, możliwa wysyłka - 35 zł. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 
0603/07*49-38
KODY DO TELEFONU GSM NOKIA wszystkie modele oraz

telefonu MOTOROLA D 520, M 3188,3888 - 60 zł. Wrocław, 
tel. 0502/21-19-90
APARAT TELEFONICZNY podsłuchowy, z alarmem, nadają
cy się do sklepów, biur, - 450 zł. Bierutów, tel. 071/314-68-16, 
0606/80-86-05
DZWONKI DO TELEFONU GSM NOKIA ponad 200, do Erics
sona ponad 550 oraz do Siemensa ponad 200, nowości -15 
zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62 
FUTERAŁ NA TELEFON kolorowe -12 zł. Jelenia Góra, tel. 
0604/20-44-19
FUTERAŁY NA TELEFONY ze skóry, precyzyjnie uszyte, 
obrotowy klips oraz kabury skórzane - 30 zł. Wrocław, tel. 
0502/21-19-90
GENERATOR KODÓW POP, SIMPLUS, TAK TAK, • 550 zł. 
Rawicz, tel. 0503/50-18-43
GENERATOR KODÓW SIMPLUS, TAK TAK, POP również 
do zdejmowania SIM locków, zmieniania loga operatora, zmie
niania wyświetlacza, wszystko na 1 płycie, - 200 zł. Zbąszyń, 
tel. 0609/28-37-78
KARTA STARTOWA nowe, oryg. zapakowane: POP. na kon
cie 15 zł + 50 zł na kuponach po wysłaniu - 38 zł oraz Sim
plus, ha koncie 3 zł - 25 żł. Wrocław, tel. 071/343-62-42, 
0603/48-48-18
KARTA POP ważna rok, nowa, na koncie 25 zł - 38 zł. Wro
cław, tel. 0501/28-64-93
KARTA POP startowa, nowa, zapakowana, 15 zł na końfcie, 
możliwa wysyłka, - 50 zł. Wrocław, tei. 071/783-77-45, 
0503/99-06-99
KARTA POP nowa, 15 zł na koncie + 10 zł, płyta CD, wizy
tówki portfelik, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/781-27-24, 
0503/79-71-29
KARTA SIMPLUS (50) - 44.99 zł, (30) • 26.99 zł, (100) - 89.99 
zł, (150) -138.99 zł, kupony Tak-Tak (29) - 26.5 zł, (99) - 90.50.. 
zł, możliwa faktura VAT. Jawor, tel. 0603/55-43-85 
KARTA SIMPLUS nowa, na koncie 33 zł, - 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KARTA SIMPLUS nowa, zapakowana, 33 zł na koncie, moż
liwa wysyłka, • 50 zł. Wrocław, tel. 071/343-12-95, 
0503/99-55-23
KARTA SIMPLUS nowa, startowa, 33 zł na koncie, możliwa 
wysyłka, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
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 
KARTATAK TAK startowa, nowa, na.koncie 50.zł, • 85 zł. 
Lubań, tel. 0606/17-38-84
KARTATAK TAK, - .200 zł. Wrooław, tel. 0608/12-59-89 
KARTATAK TAK na koncie 65 zł, ważna 6 mies. + 20 SMS 
gratis - 85 zł, - 50 zł. Wrocław, tel. 0501/28-64-95 
KARTA TAK TAK ważna do 5 czerwca, 0 zł na koncie, nr

SKU P NOKII 3310
USUWANIE SIU  LOCKÓW, BLOKAD 

SERWIS - KABLE NCDS NOKIA I DO SIM LOCKÓW 
SIMPLUS - TAK-TAK - POP 

Wrocław Krzyki, ul. Borówczana 31
tel. 0-603 185 009 OPOl2135

SKUP- SPRZEDAZ- ZAMIANA 
USUWANIE SIM LOCK |

NOWE I UŻYWANE }
ŚWIEBODZICE, ul. Wałbrzyska 1, 

tel. (074) 854-51-14, 0608 611 619

do Ericssona, Siemensa, Sony, Sagema, Samsunga i innych 
- 7 zł. Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62 
KUPIĘ AKUMULATOR DO TELEFONU SONY CMD X 2000 
model QN 2000 BP oraz ład. stacjonarną lub sprzedam tele
fon- 100 zł. Kłodzko, teł. 0600/24-49-87 
KUPIĘ AKUMULATOR DO TELEFONU NOKIA 8110 może 
być używana, cienka, do 40 zł. Wrocław, tet. 0605/91-96-72 
KUPIĘ KABEL DO TELEFONU GSM NOKIA do 25 zł. Zielo
na Góra. tel. 0605/91-57-62
KUPIĘ KARTĘ SIMPLUS aktywną, stan konta bez znacze
nia. Wrocław, tel. 0607/74-06-06 
KUPIĘ KARTY SIMPLUS. Opole, tel. 0609/26-83-38

SIM  LO C K
OP012159

USUWANIE BLOKAD 
Nokia, Ericsson, Motorola, Siemens 

i inne na miejscu. Ceny od 20 zł, 
ul. Oławska 25 tel. 071/ 341-85-60

SKUP ■ SPRZEDAZ • ZAMIANA
TELEFONÓW GSM NOWYCH I UŻYWANYCH

-  usuw an ie  b lokad  
S IM  lo c k -o d  2 0 zł
WYŚWIETLACZE LCD z  wym ianą
nazwa artykułu -»■

wyświetlacz + Idapka 
Motorola V3688 
wyświetlacz + klapka 
Motorola V3690 
wyświetlacz Nokia 5110 
wyświetlacz Nokia 3210 
wyświetlacz Nokia 8210 
wyświetlacz Nokia 8850 
wyświetlacz Nokia 7110 
wyświetlacz Altacel DB 
klapka Nokia 7110 
panel z wibracją Nokia 6210 
panel z klawiaturą Nokia 8850
Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT.

detal hurt od hurt ód
(21) 10szL(zł) 100 szt. (zł)

250 215 -

275 230
60 45 40 I

100 80 60
120 90 70
140 105 85 '
120 100 80
50 40 30
50 35 20
50 35 20
15 12 10

- karły aktywacyjne -od 30 zl 
-akcesoria
- podstawki pod telefon - 3,90 zl brutto/szL 
S E R W IS  # N A P R A W A

T E LE FO N Ó W
Wrocław, ul. Bogusławskiego 46 

(obok sklepu ALMNUS))

tel./fax 071/332-62-93
tel. 0-501 932-783, 0-606 533 392

Wszystkie artykuły zawarte 
w ofercie są oryginalne. 

Przy większych zamówieniach 
, możliwa Jest negocjacja cen.
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StaZa promocja na telefony z aktywacją 
Telefony nowe 1 używane 
SKUP • SPRZEDAŻ • ZAMIANA 

Akcesoria w szerokim wyborzeAutoryzowany Dealer

Nokia 3310 
zaktywa©Ją

A lc a te l 301 
Zastaw POP

Simens 035' 
zestaw POP

OPOH833
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! ! ! S K U P ! ! !
TELEFONÓW  

NOWYCH I UŻYWANYCH q 
te l. 071/322-07-01

KUPIĘ KARTY SIMPLUS Tak Tak, Pop. nowe i używane. 
Wrodaw. tel. 0502/30-01-13
KUPIĘ KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE SIMPLUS i PQP. Wro
cław, tel. 0603/52-24-34 .
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU NOKIA 5410 6110, 
6150,3210,3310,7110,6210. Wrocławftel. 0600/36-02-24 
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU ERICSSON. Wrodaw, 
tel. 071/352-60-41
KUPIĘ PANEL TELEFONU NOKIA 5110 różne kolory 
oprócz czerwonego, w cenie do 5 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/342-04-64
KUPIĘ TELEFON BEZPRZEWODOWY z możl. podłączenia 
kilku słuchawek, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 
0502/31-65-51
KUPIĘ TELEFON GSM mały. SIM lock Idei. nowy. z ładowar-' 
ką, tanio. Opole, tel. 0503/71-38-38 
KUPIĘ TELEFON GSM w sied Plus, z łatwym numerem (kar
ta). Wrodaw, tel. 0607/79-57-77,0600/83-26-76 
KUPIĘ TELEFON GSM używany, działajacy w sied Era, ta
nio, pilne. Wrocław, tel. 071/782-98-70 
KUPIĘ TELEFON GSM może być bez osprzętu. Wrodaw, tel. 
0501/73-38-13
KUPIĘ TELEFON GSM wszystkie modele. Wrocław, tel. 
0602/76-55-63
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL nowy lub używany. Kłodz
ko. tel. 074/867-77-30,0605/32-69-00

KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA T 250 V 3690. Kłodzko, 
tel. 074/865-51-78,0606/98-26-09 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 50,3690,3688 nowe, 
używane, zniszczone, zablokowane, niekompletne, uszkodzo
ne, możliwy dojazd. Oława, tel. 0502/99-08-87 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 50,3690,3688 nowe, 
używane, zniszczone, zablokowane, niekompletne, uszkodzo
ne, możliwy dojazd. Oława, tel. 0603/42-81-56 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V50, V 3690, V 3688, T 
250r Oława, tel. 0501/29-46-45 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA nowy lub używany. Kłodzko, 
tel. 074/867-77-30,0605/32-69-00 
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. 
Wrodaw, tel. 0606/57-95-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310,6210. Lubin, tel. 
0604/65-37-51
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 w cenie do 230 zi. Lu
bin, tel. 0503/54-38-57'
KUPĘ 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, 
6130,6150,6210,7110,8210,8810, Motorola V 3688, V 3690, 
V 50, Siemens C25, C35, M35, S35, SL45, Ericsson T-10, 
T-18, T-20, T-28, R-320, Panasonic GD 90, GD 93, Sony J5, 
mogą być uszkodzone, zniszczone. Oława, tel. 0606/40-71-37 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 200 zł. 3310 - do 
400 zł. Siemens C35i - do 260 zł. Motorola T 2288, V 2288 - 
do 150 zł, Motorola M 3888, M 3588 - do 80 zł i inne. Wał
brzych, tel. 074/867-92-98,0607/18-24-35 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310,5110,6110,6210, 
7110,8110,8210,8810,8850. Wrodaw, tel. 0503/68-55-65

r
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W rocław , tel.  (0-71) 3 2 1  8 8  8 3

KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501 502 lub inny z aktual
ną promocji. Lwówek Śląski, tel. 0608/19-39-91 
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501 Nokia 5110, Nokia 
6110.5130,3210.3310,7110.6210. nowe i używane, rów
nież uszkodzone. Wrodaw. tel. 0600/36-02-24 
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501. Wrocław, tel. 
071/783-77-45.0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501,302, inny. używany, 
uszkodzony, zniszczony. Oława, teł. 0501/29-46-45 
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL CLUB Easy. Max. View, 
DB. 302.501, Nokia 3110.5110.5130,6110,6150.3210,3310.

VI TEL
spółka z o.o.

SPRZEDA TELEFONY KOMÓRKOWE
19 szŁ Sagem 835 FM • cena brutto 185 zł/szt 
23 sz t Sagem 815 -cena brutto 155 zł/szt.
28 szŁ Ericsson A1018- cena brutto 185 zł/szt 
14 s z t  Motorola 3588 - cena brutto 185 zł/szt.

Telefony nowe z gwarancja, posiadają sim looka Plusa

6210.8810.8210.8850. Ericsson GA 628. GF 768. S 868. A 
1018s. T 10s.T 18, R 3210, A2618s, Motorola D 520. M 3188, 
3288.3588.3688, 3888, T 2288, V 2288. CD 930. V 3690 V 
3688. Wrocław, tel. 0608/11-60-25
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78.0606/98-26-09 
KUPĘ TELEFON GSM ERICSSON nowy lub używany. Kłodz
ko. tel. 074/867-77-30.0605/32-69-00 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON GF 768 nienbieski, łado
warka sieciowa i samochodowa, instrukcja, pokrowiec, nowa 
bateria, zestaw Hands-Free, stan idealny, -150 zł. Wrodaw, 
tei. 0604/95-34-35 “ *
KUPĘ TELEFON GSM ERICSSON R 320S1380S. Wrodaw. 
tel. 0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10S T20s, T 28s, nowy 
lub używany, może być bez ładowarki. Wrocław, tel. 
0607/77-93-56
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S do 340 zł i inne. 
Lubin. tei. 0604/96-86-78
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S. Wrocław, tel. 
322-15-08,0501/28-18-82
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S. Wrodaw. teł. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S. Wrocław, tel 
0604/06-55-32 -
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S lub inny z aktual
nej promocji. Lwówek Śląski, tel. 0608/19-39-91 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T28ST 20, R 320. Oła
wa, tel. 0501/29-46-45
KUPĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S T 20S, T10S oraz 
inne modele. Wrodaw, tel. 0503/68-55-65 
KUPĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S T 20, T 10s. Wro
daw. tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
KUPĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 M 3288, 3588, 
3688,3888, T 2288, V 2288. CD 930, V 3688, V 3690, Erics
son GA 628. GF 768. S868, A 1018s, T 10s, T 28s. T 20s. A 
2618s. R 320. Nokia 3110. 5110. 513<L 6W 6150 , 3210,
3310.6210.8210.8850, Siemens C25, S25, C35i. M35. S35. 
Wrodaw. tel. 060708*7*93 "
KUPĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 - do 70 zł. M 3288, 
3588.3688.3888 - do 100 zł.T2288. V 2288-do 150zł. CD 
930 - do 170 zł, Ericsson GA 628 - do 60 zł, GF 768 - do 100 
zl, S 868 - do 100 zł. A 1018 - do 100 zł. T 10s - do 200 zł. T 
28s - do 500 zł, A2618 - do 170 zł Nokia 3110 - do 90 zł. 5110 
- do 160 zł. 3210 - do 230 zł. Wrodaw. tel. 0603/83-88-61

r  TELEFONY KOMÓRKOWEJ
OP005420 Bhup 

sp rze d a ż  
zam iana  

usuw anie blokmd 
a h ce sa ria  

Wrocław, ul. Dworcowa 9 
tal. 071/789-48-19 

0-501 778 396 
0-601 559 987

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 do 260 zi, 3310 do 360 
zł, 6150 do 370 zł. 7110 do 600 zł, Siemens C35i xlo 240 zł, 
Ericsson T 28S do 400 zł, Nokia 6210 do 650 zł. Wrodaw, tei. 
0502/60-03-97
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310,6210,7110.5110. 
Wrodaw, 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 150 zł. Wrocław, tel. 
0604/08-50-60
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 230 zi, 6110 - do

250 zł, 3310 - do 420 zł. 6210 - do 900 zi, 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 zi, 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 
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 w cenie do 200 zł, - 290 
zł. Wrocław, tel. 0607/74-47-34 
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310. Wrodaw, tel. 
071/781-27-24,0503/79-71-29 
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,5110 i inne. Bo
lesławiec, tel. 0608/25-36-84
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,7110 6210,8210, 
5110 Ericsson T10s, T28s, Panasonic GD 30. GD 50. Wro
daw. tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
O  KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 400 zł, 5110 

do 150 zł, 3210 do 250 zł, 6150 do 350 zł, 6210 do 
800 zł; Siemens C25 do 150 zł, C35 do 300 zł, C30 
do 210 zł, A36 do 200 zł; Ericsson A2618s do 160 
zł, R320s do 260 zł, T10 do 200 zł, T28 do 440 zł; 
Motorola T2288 do 150 zł, V2288 do 180 zł, 3888 
do 100 zł; Alcatel db do 150 zł. 301 do 250 zł, 501 
do 350 zł; Panason ic GD 30 do 150 zł, tel. 
0501/28-09-13 Wrocław 02024661 

KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 3210,5110.6210,8210, 
8850. Kłodzko, teł. 074/Ś65-51-78,0606/98-26-09 
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 400 zł, Nokia 3210 
do 300 zi i inne. Lubin, tel. 0604/96-86-78 
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 cena do 380 zł. Lubin, 
tel. 0606/49-03-31
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 3210, 5110, 6110 lub 
inny z aktualnej promocji. Lwówek śiąskijel. 0608/19-39-91 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel. ' 
0502/30-01-13
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 3210,8850, nowy lub

używany, może być bez ładowarki. Wrocław, tel. 
0607/77-93-56
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 z SIM lockiem sied Idea,
- 420 zł. Wrodaw, tel. 0502/39-80-02
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, z
SIMIockiem Plus. Wrodaw, tel. 0607/62-52-62
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrodaw, teL322-15-08.
0501/28-18-82
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 w cenie do 420 zł. Wro
daw, tel. 0604/40-19-54
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 w cenie do 360 zł, • 290 
zł. Wrodaw, tel. 0607/74-47-34 
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 Nokia 3210, Siemens 
C35 lub inne, nowe i używane. Zielona Góra i okolice oraz 
Wrodaw. Zielona Góra, tel. 0607/75-59-98 
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3210,5110 oraz Erics
son T 28, T 20, Motorola V 3688, mogą być bez ładowarek 
Wrodaw, tel. 0502/39-10-89 
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 6110,3210,3310, Erics
son A1018S, R-320, A 2618S, Motorola 3288,3688, V 2288 
V 3690, Siemens C25, C35. Kłodzko, tel. 074/867-77-30 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 do 150 4  Ericsson T10s 
do 200 zł, Alcatel 301, do 200 zł, Panasonic G520, do 100 zł, 
GD 30, do 160 zł. Legnica, tel. 0602/46-45-01 
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 płytę główną, w cenie 
do 60 zł, technicznie sprawną. Legnica, tel. 0605/05-44-21 
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 3210,3310 oraz erics- 
son R 320, T 20, T 28s. Wałbrzych, tel. 0502/94-50-55 
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 nowy. Wrocław, tel. 
0601/77-61-54
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA S110 do 150 zł, Nokia 5130 
do 80 zł, Nokia 6110 do 200 zł, Nokia 3210 do 230 zł, Nokia 
3310 do 370 zł. Nokia 6210 do 800 zł oraz Nokia 7110 do 550 
zł. Wrodaw, tel. 0600/36-02-24,0605/64-23-88 
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 w cenie do 140 zł. - 290 
zł. Wrodaw. tel. 0607/74-47-34 
KUPĘ TELEFON GSM NOK1A5110. Motorola CD 160. No
kia 6110, Siemens C25, Ericsson T 28s, Sagem 912, Nokia 
3210. Siemens S 25, Ericsson GF 768, PF 768, Nokia 8110, 
8148, Ericsson GF 628, Nokia 3310, Panasonic GD 520, No
kia 3110. kupon uzupełniający POP. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 5130,5110,6130,6110,3210, 
3310 Siemens C35, C25, Panasonic GD30, GD50, GD90. 
może być niekompletny Wrodaw, tel. 0501/96-97-75 
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 6110 nowy, polskie menu. 
Wrodaw. tel. 0601/77-61-54
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6110. Wrocław, tel. 
071/783-77-45,0503/99-06-99 
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 6110 w cenie do 210 zł, • 290 
zł. Wrodaw. tel. 0607/74-47-34 
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 6110, 6210 i inne. Bolesła
wiec. tel. 0608/25-36-84
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 6150 w cenie do 290 zł. - 290 
zł. Wrodaw, tel. 0607/74-47-34 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6150,3310,3210,5110 nowe, 
używane, zniszczone, zablokowane, niekompletne, uszkodzo
ne, możliwy dojazd. Oława, tel. 0502/99-08-87 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6150,3310,3210,5110 nowe, 
używane, zniszczone, zablokowane, niekompletne, uszkodzo
ne, możliwy dojazd. Oława, tei. 0603/42-81-56 
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 6210 oraz NOKIA 7110. Wro
daw, teł. 071/783-77-45,0503/99-06-99

KUPĘ TELEFON GSM NOKIA, Ericsson lub inny. Wrodaw, 
tel. 387-13-75,0606/77-92-47
KUPĘ TELEFON GSM PANASONIC nowy lub używany. 
Kłodzko, tel. 074/867-77-30,0605/32-69-00 
KUPĘ TELEFON GSM PANASONIC G520 GD30, 50, 90, 
92,93, Bosch 509,909,909 Dual S, Alcatel Club, Easy, Max, 
View, DB, 302, 501, Mitsubishi Trium Aria. Wrodaw, tel. 
0607/78-78-93
KUPĘ TELEFON GSM PANASONIC GD30 GD 50, GD 90. 
Kłodzko, tel. 074/865-51-78,0606/98-26-09 
KUPĘ TELEFON GSM PANASONIC GD92 GD 93, GD 95. 
Oława, tel. 0501/29-46-45

KUPĘ TELEFON GSM SONY CMD C5 Z5, J5, Mitsubishi 
Trium Aria, Alcatel Club, Easy, Max, DB, 302,501, Bosch 509, 
909, 909 Dual, Philips Sawy, Ozeo. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD Z5, J5. Oława. tel. 
0501/29-46-45
O  KUPIĘ TELEFONY KOMÓRKOWE z promocji, 

nowe i używane, również sprzedam. Wrocław, tel. 
0608/33-89-68 80009901

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 *4016421

aparaty w  promocji rocznej

C O  M IE S IĄ C  D O  W Y G R A N I A  
T E L E F O N  T R I U M  A R I A  ii!

D O K O N A J ZA K U PU  TE LEFO N U  
Z A KTYW ACJĄ  A  W EŹM IESZ 

UDZIAŁ W  LO SO W A N IU .

ul. Bo lesław iecka 1, W rocław  
te l. (071) 354-61-52

S IE M E N S  E R IC S S O N  M O T O R O L A  
,. „ C 3 5  _ , T 2 0 s  _  T IM E P O n X  ,
* oferta ważina tylko p f ^  "stełym zleceniu bankowym*

u j. Kasprow icza  9 a ,W ro c ^ w

KU PIĘ N O W E

NOKIE 3310
większe ilości 

0608  181 222
KUPIĘ TELEFON GSM PHILIPS nowy lub używany. Kłodz
ko, tel. 074/867-77-30.0605/32-69-00 
KUPĘ TELEFON GSM PHILIPS OZEO inny, nowy, z promo
cji lub używany. Kłodzko, tel. 074/865-51-78,0606/98-26-09 
KUPĘ  TELEFON GSM PHILIPS OZEO. Wrocław, tel. 
071/783-7745,0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS nowy lub używany. Kłodz
ko. tel. 074/867-77-30,0605/32-69-00 
KUPĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 z uszkodzonym wy
świetlaczem, bez osprzętu. Świdnica, tel. 074/852-59-33 po 
godz. 20,0605/52-7944
KUPĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 C35i, M35i, nowy lub 
używany, może być bez ładowarki. Wrocław, tel. 
0607/77-93-56
KUPĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 C35, M35, S35, SL 
45. Wrodaw, tel. 0503/68-55-65 
KUPĘ TELEFON GSM SEMENS C25 S25, C35i, M35, S35. 
Panasonic G 520, GD 30,50,90,92,93, Sony CMD C5, Z5, 
J5, Bosch 509,909,909 Dual S, Philips Ozeo, Sawy, Mitsu
bishi Trium Aria, z ładowarką lub bez, może być uszkodzony. 
Wrodaw. tel. 0608/11-60-25
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78,0606/98-26-09 
KUPĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I do 310 zł oraz inne. 
Lubin, tel. 0604/96-86-78
KUPĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I M35i lub inny z aktu
alnej promocji. Lwówek Śląski, tel. 0608/19-39-91

0-609475474
0-604222759

LUKA
TELEFONY KOMÓRKOWE 

SKUP • SPRZEDAŻ • SERWIS
- karty startowe S IM P LU S , P O P
- karty uzupełniające 30/50/100/150
- S im  locki 30-60 zl
- 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 zł)

- ładowarki samochodowe i stacjonarne 
(11 - 40 zł)

- adaptory
- zestawy słuchawkowe
- kable do komputera
- obudowy do Nokii 3210 i 3310
- baterie

ni. Ruska 49 opo1231°
tel. 071/344-12-20, 0-604 222 759

TELEFONY KOMÓRKOWE opoo67« B O I  ■  AKCESORIA, SIM+, TAK TAK, POP
SKUP - SPRZEDAŻ - NAPRAWA Mm B k  __  ■  ■  ODBLOKOWYWANIE I SIM LOCKI
POKROWCE, ŁAD. SAMOCHODOWE U  P R O M O C JA !!!

TERAZ WSZYSTKO TANIEJ m  • ■  MINI SIM+ 54, TAK TAK 100, POP
K U R O N Y  U Z U P E Ł .  R O R  ( 4 8  z ł ) ,  S I M +  ( 4 8  z ł ) .  T A . K  T A K  ( 2 9 - 2 8 ;  9 9 - 9 7  z ł )  

LEGNICA. DH SAVIA, II p. POLKOWICE, DH BIEDRONKA ZŁOTORYJA. RYNEK 11
tel. 0-601 18 42 84 tel. 0-603 484 844 yideoteka, tel. 0-607 220 079

TELEFONY KOMORKOWE

SKO ZPtO H

P
• serwis • skup
• sim lock • sprzedaż
• kable • zamiana

komunikacyjne • akcesoria

ul. Poleska 48 (os. Kiełczowskie) 
tel. 071/324-11-14, 0-605 957 797

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210 lub Motorola V3690, SIM 
lock Era GSM. Lubań. tel. 0602/58-98-16 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210, 6210,3310 lub inne. 
Pieńsk, tel. 0608/71-11-86, woj. jeleniogórskie 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8810 uszkodzony. Wrocław, 
tel. 0606/33-73-68
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850 8250,8310,8210,7110, 
6210,3310,6150,3210, Oława, tel. 0501/29-46-45 
KUPIĘ TELEFONGSM NOKIA 8850 8310,8210,7110,6210, 
6150, 3310, 3210, 5110, Siemens SL-45, Motorola V50, 

. V3690, V3688, nowe, używane, zablokowane, zniszczone, 
uszkodzone, niekompletne, z uszkodz. wyświetlaczami, bez 
baterii i ładowarek, możliwy dojazd. Oława, tel. 0603/42-81-56 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850. Wrocław, tei. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850,8210,7110 nowe, uży
wane, zniszczone, zablokowane, niekompletne, uszkodzone, 
możliwy dojazd. Oława, tel. 0603/42-81-56 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8890 8850,8210,7110,6210, 
6150, 3310,321Oj 5110, Motorola V50, V3690, V3688, Sie
mens SL-45, nowe, używane, zniszczone, zablokowane, 
uszkodzone, niekompletne, z uszkodz. wyświetlaczami, bez 
baterii i ładowarek, możliwy dojazd. Oława, tel. 0502/99-08-87 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, Ericsson, Siemens, Sony, 
Panasonic, Alcatel, Mitsubishi, Motorola oraz karty POP, Tak 
Tak, Simplus. Wrocław, tel. 0503/53-30-79

KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I i M35I. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS SL45 S 35, M 35, C 35, C 
25, C 30. Oława, tel. 29-46-45 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowe. używane, 
zniszczone, zablokowane, niekompletne, uszkodzone, moż
liwy dojazd. Oława, tel. 0603/42-81-56 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS SL45. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13 •
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS SL45, C35I nowe. używa
ne, zniszczone, zablokowane, niekompletne, uszkodzone, 
możliwy dojazd. Oława, tel. 0502/99-08-87

O  KUPIĘ TELEFONY GSM wysokie modele, nowe i 
używane, uszkodzone, utopione, niekompletne. 
Wrocław - Oława, tel. 0501/29-46-45 02024631

KUPIĘ WYŚWIETLACZ DO TELEFONU GSM PANASONIC 
GD 90 oraz inne części i akcesoria (baterie, karty, pakiety 
startowe). Kłodzko, tel. 074/865-51-78,0606/98-26-09

SKUP NOWYCH TELEF0N0W
ERICSSON T 2 0 .................... 360 zl
ERICSSON R 320................. 360 zł
NOKIA 3210 .......................... 330 zl
ALCATEL 501 ....................... 370 zl
ERICSSON T 2 8 s .................. 480 zł
NOKIA 3310 .......................... 430 zł
oraz inne telefony z promocji OP002774

I Wrocław i Kotlina Kłodzka I
tel. 0-603 539 090

ZESTAWY STARTOWE 
POP, SIMPLUS, TAK TAK

POP - 29 z ł 
SIMPLUS -1 5  z ł 
TAK T A K -7 8  z ł 

PONADTO: 
te l. SIEMENS C-30 
te l. MOTOROLA V  2288 
te l. SONY LD5 
PPHU .GAMA" w 
PCH .MARINO", I p. 
ul. Paprotna 7 
tel./fax 071/327-61-76

HURT
DETAL
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Skup, sprzedaż, zamiana
telefonów komórkowych na kartę i innych 

serw is GSM, usuwanie blokad SIM lock 
OP005660

Legnica, ul. Gwiezdna 35t/1 
076/854-34-62,0-603 45 08 75

SKUP TEl£F0NÓW § 
KOMÓRKOWYCH I

SIEMENS C35 i........................... 380 zl
ERICSSON R320   400 zl
NOKIA 3310 ................................ 420 zl
NOKIA 3210 ............................... 320 zł
AR IA  ................. 270 zł

^ r a t i n n e z j o m m p i ^ L ^ ,  
now e i  używ ane

•skup
- sprzedaż
- zamiana
- serwis

Wrocław, ul. Pułaskiego 77 
tel. 071/342-33-80, 0-502 300 113

O  KUPIĘ, SPRZEDAM TELEFONY komórkowe, nowe 
i używane, wszystkie modele, mogą być niekom
pletne. Atrakcyjne ceny, możliwy dojazd. Wrocław, 
ul. Macedońska 3a, tel. 071/351*54-40, 
0502/04-12-41,071/327-47-60 80009371

LICZNIK ROZMÓW TELEFONICZNYCH rozlicza w złotów
kach, liczy czas i impulsy, nowy - 80 zł. Wrocław, tel. 
0603/23-10-07
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA $110, - 35 zł. Wro
cław, tel. 071/328-13-47,0503/50-86-33 . - , - „  «
ŁADOWARKA DO TELEFONU Motorola, oryg. - 30 zł i Erics-

HURTOWNIA AKCESORIÓWI 
GSM  P I O M A R  s .c .

| ul. Czajkowskiego 99, Karłowice I 
M S I  51-147 Wrocław j OP011294| 

tel/fax 071/325 49  72 
|e-mail: biuro@piomar.wroc.pl|

son T10, 286 - 30 zł. Wrocław, tel. 071/328-03-24, 
0501/82-23-49
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA3HO, 8110 biurkowa,
- 35 zł. Wrocław, tel. 0502/95-87-28
ŁADOWARKI DO TELEFONÓW sieciowe • 30 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0604/20-44-19
ŁADOWARKI DO TELEFONÓW samochodowe • 20 zł. Jele
nia Góra. tel. 0604/20-44-19
OPIS NET MONITORA DO TELEFONU GSM NOKIA 4 stro
ny, format A4, wydruk lub dyskietka • 25 zł lub zamienię. Zie
lona Góra, tel. 0605/91-57-62
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA do róż
nych modeli GSM, logo, dzwonki, schematy, niebieskie pod
świetlanie, Netmonitor, gry, generatory, TV cyfrowa, wysyłka,
- 60 zł. Wrocław, tel. 0501/95-61-78 
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA do 
wszystkich telefonów GSM, wgrywanie logo, melodyjek, net

mm
T £ L E F O M O W

0-602-76-33-32, 071/321-14-06

monitora, generatory kodów POP, Tak Tak, Simplus, schema
ty kabli, instrukcje, blue light, wibracja do telefonu Nokia 3210, 
• 23 zł. Wrocław, tel. 0502/33-68-62 
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA Secvri- 
ty Code, wgrywania logo, net monitor, dodatkowe dzwonki, 
loga, schematy, opisy, Vibra 3210, T10-T18, generatory ko
dów Simplus, Tak Tak, POP • 20 zł. Wrocław, tel. 
0604/08-97-81
PAGER MOTOROLA Metro Bip, bezabonamentowy, czarny, 
instrukcja, komplet - 90 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
PANEL DO TELEFONU NOKIA 3210 srebmy, oryg, - 20 zł. 
Oleśnica, tel. 0503/70-04-80
PRZEWODY NCDS DO TELEFONU NOKIA 51xx, 61xx, 6210, 
7100,3210 • 50 zł. Wrocław, tel. 0603/18-50-09 
PRZYJMĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 dla domu dziecka w 
Górze, z aktywacją w sieci Plus GSM, załatwię wszystkie for
malności, możliwość uregulowania ostatniego rachunku. DOM 
DZIECKA, 56-200 Góra, Os. Kazimierza Wielkiego 
SEKRETARKA AUTOMATYCZNA na 1 mikrokasetę. + zasi
lacz, - 70 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
O  SPRZEDAŻ, SKUP, ZAMIANA TELEFONÓW GSM 

bez abonamentu. Karty startowe z numerem oraz 
uzupełniające: Simplus, Tak Tak, Pop. Obecnie w 
ofercie: telefony Nokia 3210, 3310, 5110, 6110, 
6150, 6210, 7110, 8210 • od 200 do 1.050 zł; Sie
mens A36, C25, C35, M35, S25, S35 • od 190 do 
780 zł; Motorola D520, M3588, M3688, M3888, 
T2288, T180, V2288, CD 930,. V3688, V3690, Time-

5  S K U P  5
TELEFONÓW 

NOWYCH I UŻYWANYCH
tel. 071 / 343-62-35

port, również inne, nowe i używane. Kłodzko, tel. 
0606/98-26-09,074/865-51-78 03003051

TELEFAKS PANASONIC V60, z cyfrową sekretarką, instr. 
obsługi yvjęz. polskim, stan idealny - 550 zł, telefon Amstrad 
FX-800ÓAT z cyfrową sekretarką - 320 zl. Wałbrzych, teł. 
074/847-69-27
TELEFAKS SAMSUNG na papier termiczny, dużo funkcji, 
uszkodzony, -150 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
TELEFAKS SHARP F 0 1460 model 2000, fax na papier A4, 
nie używany, stan idealny, dożo funkcji, -730 zł. Legnica, tel.

.. 076/854-92-35, .0607/22-68-53 - 
TELEFAKS SIEMENS, j-,380 zł. Wrocław, teU 351-77-57,

-  0501/00*78-81 — r~
TELEFAKS TELECOM AF 303, cyfrowa sekretarka, możli
wość kopiowania, mały, stan idealny - 380 zł. Bystrzyca Kłodz
ka. tel. 074/811-23-90 po godz.-18. 0603/11-61-8^ 
TELEFAKS TRIUMH ADLER automatyczna sekretarka, druk . 
termiczny, - 80 z l Brzeg, tę!, 0501/53-72-12 
O  TELEFAKSY już od 200 zł, skup, sprzedaż, napra

wy: telefaksy, telefony, drukarki, monitory, konv 
putery, kserokopiarki, kamery. Wrocław; ul. Tęczo
wa 57, teL 071/342-70-41 wewn. 306,0604/63-89-93 

‘  80009251
TELEFON BEZPRZEWODOWY BOSCH oddzielna baza,.. 
bardzo dobry zasięg, czarny, - 140 żł, Wrocław,- tel. 
0503/33-04-89 '
TELEFON BEZPRZEWODOWY FUNAI interkom, zasięg 300 
m, -170 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 . ?  
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-T 9000 
BSH, czarny, mały, -120 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 -
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-T9000 BS 
900 MHz, -120 zł. Wrocław, teł. 071/327-47-60,0502/04-12-41 
TELEFON BEZPRZEWODOWY SIEMENS GIGASET 3010

^ T E L E F O N Y  NA KARTY
JUŻ OD lOO ZŁ 

OPOH724 ZESTAWY 
KARTA + TELEFON OD 130 zł

Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)
tel. 322-07-09, 0501 81-83 07

Pocket, homologacja, zasięg 300 m, wyświetlacz, nowy, 1900 
MHz, funkcje jak w telefonie komórkowym, możliwość podłą
czenia 6 słuchawek, idealny do firm, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0607/51-40-13
TELEFON CYFRAL dużo funkcji, - 20 zł. Trzebnica, tel. 
0607/76-46-01
TELEFON CENTERTEL NOKIA 450 analogowy, dwie łado
warki, 3 akumulatory, klips, futerał, stan b. dobry, z numerem 
lub bez - 200 zl lub zamienię na aparat fotograficzny. Wro
cław. tel. 0502/34-35-27
TELEFON GSM nowe i używane - od 20 zł do 70 zł. Wrocław,
tel. 071/355-29-74,0503/07-67-95
TELEFON GSM ALCATEL 301 mały, 2-systemowy, wibracja,
bez SIM locka, - 250 zł. Wrocław, tel. 322-15-08,
0501/28-18-82
TELEFON GSM ALCATEL 302 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK, zestaw głośno mó
wiący, najnowszy model, b. mały, stan idealny, • 270 zł i AL
CATEL 501 najnowszy model, b. mały, ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji. 2-systemowy, idealny do TAK TAK, zestaw gło
śno mówiący, stan idealny, - 490 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka, pudełko, in
strukcja, stan b. dobry, -110 zł. Chojnów, tel. 0604/85-47-79 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka, jeden bordowy 
i jeden srebmy, stan idealny, działają w Erze, • 90 zł. Wał
brzych, tel. 074/665-23-22 lub 0608/10-50-92 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka sieciowa (biur
kowa), z SIM lockiem ERA GSM. idealny, na kartę TAK TAK, 
zadbany, - 80 zł. Wałbrzych, tel. 0607/39-00-97 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ład. sieciowa, na gwaran
cji, idealny na kartę TAK TAK, zestaw głośno mówiący, stan 
idealny, b. długi czas czuwania, - 90 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL DB, - 95 zł. Wałbrzych, tel.
074/842-31-53,0603/18-95-49
TELEFON GSM ALCATEL DB stan b. dobry, ładowarka, cena
160 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB bez SIM locka, • 120 zł.
Miękinia, tel. 0609/59-01-23, woj. wrocławskie
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 bez SIM locka, stan b.
dobry, -110 zł. Wrocław, tel. 0607/37-92-33
TELEFON GSM ALCATELEASY DB 2-systemowy, na kartę,
kolor srebrny, ładowarka, o  00 zł. Wrocław, tel. 321-52-77,
0603/29-93-37
TELEFON GSM ALCATEL EASY etui, ładowarka sieciowa, 
stan b. dobry, -120 zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB instrukcja, skórzany 
pokrowiec, klips do paska, ładowarka biurowa; 2-systemowy, 
bez SIM locka, nowa bateria, stan b. dobry, -140 zł. Wrocław, 
tel. 0502/87-26-09
TELEFON GSM ALCATEL GUM, w pudełku, bez ŚIM locka,
2-systemowy, -160 zł. Wrocław, iel. 0503/79-74-97 
TELEFON GSM ALCATEL POCKET ładowarka, stan ideal
ny, -130 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/841-66-66 lub 
0608/10-50-92
TELEFON GSM ALCATEL YIEW db, ład. sieciowa, pudełko, 
instrukcja, bez SIM locka, na gwarancji, stan idealny, • 150 zł. 
Namysłów, woj. opolskie, tel. 0503/53-36-31.
TELEFON GSM BOSCH-509 nowy,-na gwarancji, z SIM loc
kiem Plus, folia, pudełko, instr. w jęz. polskim, -100 zł. Wro
cław, tel. 0501/95-61-78
TELEFON GSM BOSCH 509 F dwusysłemowy, etui, łado
warka sieciowa, pudełko, stan idealny, -.115 zł. Wrocław, tel. 
071/327-47-60,0502/04-12-41 
TELEFON GSM BOSCH 608 stan idealny, ładowarka, pudeł
ko, -100 zł. Świdnica, tel. 0605/78-33-65 
TELEFON GSM BOSCH 909, • 240 zl. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78,0606/98-26-09, . on

SKUP TELEF0N0W
NIEUŻYWANYCH

Nokia 3310  .............-4 2 0  zł
Ericsson T -2 8 ..........- 480 zł
Ericsson R -320 ....... - 350 zł
Siemens C -3 5 ..........- 320 z ł ,
Siemens A -3 6 ..........- 220 zł ś
Nokia 3210 .......... , . . -3 0 0 z łi
_______ oraz inne!!!_______
WROCŁAW 0-501 93 22 36

TELEFON GSM BOSCH 909, - 150 zł. Legnica, tei. 
;0ę02/10-30-27 

TELEFON GSM BOSCH 909 DUAL S niebieskie podświetla- 
• -nie, bez SIM locka, - 380 zł. Wałbrzych, teU-074/845-32-80, 

0608/83-17-13.
TELEFON GSM BOSCH 909 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP ł Sim- 
Dlusa, 2-systemowy, stan idealny, * -250 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-6.1
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S z klipsem do paska, 
ładowarka, instrukcja, bez SIM locka, stan dobry, -110 zł. 
Legnica, teł.0600/85-06-62
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S bez ŚIM locka, na gwa
rancji do 03.2002 r., ładowarka sieciowa i samochodowa, słu- ’ 
chawki, 2 pokrowce, pudełko, instrukcja w j. polskim, - 190 zł. 
Lubań, tel. 0608/55-62-19
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ładowarka stacjonar
na, 2-systemowy, bez SIM locka, kompozytor melodii, zega
rek, budzik, data, menu po polsku, stan b. dobry, zmienny 
panel klawiatury -150 zł. Lutomia Górna, tel. 0605/93-94-26, 
woj. wałbrzyskie
TELEFON GSM ERICSSON A1018S bez Simlocka, ładowar
ka samochodowa, stan b. dobry, • 140 zł. Oława, tel. 
0601/97-48-27 -
TELEFON GSM ERICSSON A1018S, - 95 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-31-53,0603/18-95-49 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S, -110 zł. Wałbrzych, 
tel. 0601/56-37-97
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, POP i Simplu- 
sa, pudełko, 2-systemowy, • 140 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ładowarka sieciowa i 
samochodowa, bez SIM locka, stan dobry, • 150 zł. Wrocław, 
tel. 0600/38-73-72

^ S E R W IS  GSM
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TELEFON GSM ERICSSON A 2618S z kartą TAK TAK, 2-mie- 
sięczny, pudełko, gwarancja, ładowarka, - 280 zł. Kłodzko, 
tel. 0600/55-05-79,0603/20-08-98 
TELEFON GSM ERICSSON A  2618S karta Tak-Tak, - 280 zł. 
Oława, tel. 071/313-48-27,0502/63-69-04 
TELEFON GSM ERICSSON A  2618S SIMIocka Era, folia na 
wyświetlaczu, kompl, • 280 zł. Prochowice, tel. 0606/78-13-23, 
woj. legnickie
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S. - 195 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S ładowarka sieciowa, 
stan idealny, - 2-70 zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ładowarka, - 90 zł. Wro
cław, tel. 0602/78-76-27
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 bez SIM locka, ładowar
ka, pokrowiec, wymienne panele, menu w jęz. polskim, - 80 
zł. Wrocław, tel. 071/785-79-63.0607/74-00-90

SKUP
NOKIA 3310 
NOKIA 3210 
SIEMENS C35 
SIEMENS O 25

■430 ZŁ 
320 ZŁ 
340 ZŁ 
200 ZŁ

MOTOROLA 3888 1 TO ZŁ
MOTOROLA V,T2288 1 90 ZŁ
MOTOROLA TA 180 1 80 ZŁ
ERICSSON T28 500 ZŁ
ERICSSON T20 *450 ZŁ
ARIA 260 ZŁ
SIEMENS A36 220 ZŁ
ERICSSON A2618 220 ZŁ
I IN N E  F A B R Y C Z N IE  N O W E

PODANE CENY SĄ CENAMI ORIENTACYJNYMI IMOGA ULEC ZMIANIE

Pokrowce czarne i kolorowe 18 z ł 
pokrow ce skórzane boczne 29 z ł 
pokrow ce skórzane z  klipsem  25 z ł 
pokrow ce przezroczyste 18 zł 
ładow arki sam ochodow e 18 zł 
ładow arki s ieciow e 35 z ł 
adapte r 220/12 25 z ł 
zestaw y s łuchaw kow e 29 z ł 
kable kom unikacyjne te l-pc od 59 z ł 
panele nokia 3210 39 z ł O R Y G IN A Ł 
panele nokia 3310 59 z ł O R YG IN A Ł 
obudow a s iem ens c35 49 z ł 
baterie  od 69 z ł 
an tenki w ym ienne 19 z ł

SPRZEDAZ TELEFONOW K O M O R K O W Y C H ^ S T A p W Ę
-N O W E  i U Ż Y W A N E  -N A J W IĘ K S Z Y  W Y B Ó R  -TAK TAK$tan-koRta5Q_

TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ład. sieciowa, bez SIM 
locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, zadbany, - 90 zł. Wro
cław, tel. 0603/83-88̂ 61.
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 obsługuje kartę Tak Tak, 
ładowarka sieciowa, nowa bateria, stan b. dobry, - 85 zł. Wro
cław, tel. 0502/95*87-28 &  '
TELEFON GSM ERICSSON GF 768, - 180 zL Lubin, tel. 
0604/96-86-78
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 bez SIM lócka Era, kom- 
plelny, w pudełku + zestaw słuchawkowy, pokrowiec, -140 zł. 
Świebodzice, tel. 0604/93-15-72 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ład. sieciowa, bez SIM 
locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, pudełko, instrukcja, na 
gwarancji, mały, z klapką, zadbany, -150 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61 %
TELEFON GSM ERICSSON PH 388 ładowarka sieciowa, •
5.5 zł. Wrocław, tel. 071/327 4̂7-60,0502/04-12-41 
O  TELEFON GSM ERICSSON R 380S fabrycznie 

nowy, bez SIM locka, polskie menu, najwyższy 
model, z palmtopem, wszystkie funkcje - T.450 zł; 
Sony J5, nowy, bez SIM locka - 800 zł; Panasonic

^ ^ A L O N  TELEFONÓW
mponm KOMÓRKOWYCH

MAMY CZEGO Cl POTRZEBA.... 
WIEMY CZEGO Cl POTRZEBA... 

c e n y  w  m i o ć c l o
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GD 93, bez SIM locka • 720 zł; Nokia 7110, bez SIM 
locka • 620 zł, 8850, bez SIM locka - 1.450 zł; Mo
torola V 3690 -1.00.0 zł. Wrocław, tel. 0501/47-70-47 
02024901

TELEFON GSM ERICSSON S 868 ład' sieciowa, 2-systemo
wy, bez SIM locka, idealny na kartę POP, Simplus i TAK TAK, 
zadbany, -140 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM ERICSSON T10S niebieski, nowy, nie uży
wany, gwarancja, pudełko, ładowarka, folia, SIM lock Plus, 
wibracja, klapka, • 260 zł lub zamienię. Bystrzyca Kłodzka, 
tei. 0603/11-61-82
TELEFON GSM ERICSSON T 10S na gwarancji, pudełko, 
ładowarka sieciowa, bez SIM locka, niebieski, - 260 zł lub 
zamienię. Gostyń, tel. 0603/07-49-38 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S, - 230 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78,0606/98-26-09 
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka, etui, wy
bieranie głosem, wibracja, ładowarka, - 250 zł. Leszno, tel. 
0605/14-14-00
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka, niebieski, 
z klapką, na gwarancji, ładowarka, instrukcja obsługi, - 270 zł 
lub zamienię na Nokię 3210. Leszno, tel. 0608/73-05-05 
TELEFON GSM ERICSSON T10S + zestaw słuchawkowy - 
230 zł. Lubin, tel. 076/846-58-82 
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka, menu T 
18, stan b. dobry, ład. sieciowa, - 240 zł. Oława, tel. 
0606/40-71-37
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka, wibracja, 
wybieranie głosowe, - 200 zł. Oława, tel. 0503/71-17-69 
TELEFON GSM ERICSSON T10S ład. sieciowa, gwarancja, 
pudełko, stan b. dobry, - 540 zł lub zamienię na Nokię 3310 z 
dopłatą. Przylesie Dolne, tel. 0503/31-28-19 po godz. 15, woj. 
opolskie
TELEFON GSM ERICSSON T10S wibracja, ładowarka, bez
SIM locka, niebieski, stan b. dobry oraz Motorola D 160, M
3688, z klapką, - 250 zł. Syców, tel. 0607/85-22-44
TELEFON GSM ERICSSON T10S, - 240 zł. Wałbrzych, tel.
074/842-31-53,0603/18-95-49
TELEFON GSM ERICSSON T 10S, - 60 zł. Wrocław, tel.
0607/51-69-84
TELEFON GSM ERICSSON T 10S ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, Simplusa i 
POP, wibracja, 2-systemowy, klapka, • 230 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON T 10S bez SIM locka, stan b. 
dobry, ładowarka sieciowa, - 190 zł. Wrocław, tel. 
071/327-47-60,0502/04-12-41 
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka. bez klap
ki, ładowarka sieciowa, wibracja, bogate menu, -170 zł. Wro
cław, tei. 0604/71-39-48
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka, - 430 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
TELEFON GSM ERICSSON T10S, bez SIM locka, na gwa
rancji • 180 zł. Wrocław, tel. 0604/89-37-72 
TELEFON ÓSM ERICSSON T10S stan b. dobry, żółty i nie
bieski, bez SIM locka, wybieranie głosowe, cena 250 zł. Wro
cław, tel. 0502/30-01-13
TELEFON GSM ERICSSON T18S czarny, 2-systemowy, ak
tywna klapka„ wybieranie i odbieranie głosem, budzik, kalku
lator, wibracja, bez SIM locka • 310 zł, Nokia 1610, bez SIM 
locka - 50 zł. Wrocław, tel. 0502/50-46-97 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, wibracja, wybiera
nie głosowe • 500 zł, Ericsson T28s, bez SIM locka, nowy, 
etui, wibracja - 500 zł. Bielawa, tel. 074/833-50-64, 
0504/93-39-60.
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy - 450 zł. Ericsson R 
320s - 450 zł, Nokia 3310, nowy - 450 zł, Nokia 3210 Plus 
ERA - 280 zł i 300 zł, Nokia 5110 Plus • 200 zł, Ericsson A 
1018s Plus -120 zł, Ericsson T 28, nowy - 450 zł, Motorola T 
480, kpi..-.bez SIMIocka - 170 zł i jnne. Jawor, tel. 
0603/48-89-02 '
TELEFON GSM ERICSSON T 20S, - 450 zł. Lubin, tel.
0604/25-75-72 " 1 - 1
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, folia na wyświetla-

^KUPUJEMY TELEFONY
-  OPOH732

* KAŻDY MODEL <
* PŁACIMY NAJLEPIEJ 
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czu, stan idealny - 480 zł Tub zamienię na Ericssona T28. 
Lubin, tej. 0608/65-78-89
TELEFON GSM ERICSSON T20S nowy, - 550 żl. Oleśnica, 
tel. Ó503#04-80 . -
TELEFON GSM ERICSSON T 20S. - 480 zł. Oława. tel. 
0501/29-46-45 V  ■■ -  “ .. - t .... .
TELEFON GSM ERICSSON T^OS Idea, ładowarka*gwąran- 
cja, - 530 zł. Przylesie DolnerteL$7?/415-25-43jfo godz!‘15 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S ład. Sieciowa, nowy, na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny na .kartę,1AK TAK, 
POP i Simplus, 2-systemowy, bez SIM locka, stan idealny, - 
500 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 **
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, kpi., be&SIM locka, 
- 460 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0607/74-47-34 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S pudełko, na gwarancji, 
instrukcja, ładowarka, z SIM lockiem Idea, stan idealny, brak 
śladów używania, prawie nowy, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0501/96-81-60
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, na gwarancji, bez 
SIM locka - 490 zł. Wrodaw, tel. 0502/30.-0J;13.. ... J
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, .-.530 2  Kłodzko, tel. 
074/865-51-78.0606/98-26-09 ., '
TELEFON GSM ERICSSON T 28S w b. dobry stanie, bez 
SIM locka, kremowy kolor; bez ładowarki, - 450 zł. Kostrzyn, 
tel. 0605/39-09-53
TELEFON GSM ERICSSON T 28S ład. sieciowa i samocho
dowa - 450 zł oraz Motorola V3688, - 750 zł. Lubań, tef. 
075/646-18-73,0602/58-98-16 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, - 530 zł. Oława, tel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, folia, na gwarancji, 
wibracja, bateria litowa, uzbieranie głosem, aktywna klapka,

A ,  A K C E S O R I A
do telefonów GSM  

OP011730 N A J L E P S Z E  C E N Y  
■p. lal san. 18 A, stacjonarna od 85 zl., futerały 15 ń. 
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dwusystemowy, pełna dokumentacja, instrukcja w j. polskim, 
ładowarka sieciowa, pudełko, stan idealny, - 590 zł lub za
mienię na Nokia 3210. Paczków, tel. 0606/59-29-16 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S - 550 zł, T 20S - 500 zł, T 
10S - 260 zł i 280 zł, GF 768 - 160 zł i 220 zł, A 2618S, bez 
SIM locka - 280 zł, GA 628 -100 zł, Sagem RC 712 • 120 zł, 
Bosch 608 - 120 zł, Motorola d 160 - 90 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/51-52-37
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, na gwarancji, bez SIM 
locka, stan b. dobry, - 450 zł lub zamienię na Nokię 3310. 
Wrocław, tel. 0502/39-80-02
TELEFON GSM ERICSSON T 28S fabrycznie nowy, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/78-76-27
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 HAGENUK DUET płaski, futerał, z SIM loc
kiem Plus, możliwa wysyłka, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0501/95-61-78
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA, -190 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
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,

A KABLE PC-KOM
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nowy, na gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę TAK 
TAK, POP i Simplus, 2-systemowy, stan idealny, - 290 zł. Wro
cław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM MOTOROLA C 520, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0607/77-93-56 , ;.\
TELEFON GSM MOTOROLA C 520 ładowarka sieciowa, - 
65 zł. Wrocław, tel. 071/327-47-60.0502/04-12-41 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930. • 210 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78.0606/98-26-09 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 ład. sieciowa, nowy, 
nie używany, na gwarancji, w pudełku, 2-systemowy, nagry
wanie rozmów, wibracja, dyktafon, wibracja, idealny na kartę 
POP, Simplus. TAK TAK. stan idealny, - 200 zł i MOTOROLA 
D 160 na kartę Simplus, ładowarka, pokrowiec. stan b. dobry, 
-100 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844̂ 25-30 ' •
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 ładowarka, pokrowiec, 
bez SIM locka -140 zł. Wrocław, tel. 0501/92-22-04 
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, idealny na kartę POP, Simplus, 
TAK TAK, aktywna klapka, stan idealny,Kl&tó Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 bez SIM locka, dwu
systemowy, - 95 zł. Wrocław, tel. 071/327;47-60, 
0502/04-12-41. * ■ w  :.i S i .StftSWODSt

■NA K A Ż D Y  A P A R A T  U D Z IE L A M Y  G W A R A N C J I*
-D O  K A Ż D E G O  A P A R A T U  W  K O M P L E C IE  J E S T  
O R Y G IN A L N A  Ł A D O W A R K A  I IN S T R U K C J A **
•F A C H O W E  D O R A D Z T W O  
■ N A JN IŻ S Z E  C E N Y
■TE LE FO N Y  N A  K A R T Ę  T A K  T A K  S IM P L U S  P O P  
■STARE APARATY PRZYJM U JEM Y W  RO ZLICZENIU 
•Z K A Ż D E G O  Z A K U P IO N E G O  T E L E F O N U  
S IM -L O C K A  U S U W A M Y  G R A T IS ***
-P R O M O C J A  D O  K A Ż D E G O  K U P IO N E G O  T E L E F O N U  
A K C E S O R IA  D O D A T K O W E  M O Ż E S Z  D O K U P IĆ  Z  15%  R A B A T E M

PROMOCJA 
HOLOGRAMY3D 
NA WYŚWIETLACZE

tylko 19.90 zł 
30 wzorów

•SIM PLUS startkonta 3 
O  -ŚIM PLUS stan konta 33 5 9  Z Ł  
3 E  -SIM PLUS stan konta 53 7 9  Z Ł  

-POP MAŁY stan konta 15 4 5  Z Ł  
« = ł~  -POP DUŻY stan konta 65 9 9  Z Ł
KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE 
JEŻELI KUPISZ U NAS TELEFON 
KARTĘ STARTOWĄMOŻESZ KUPIĆ 10% TANIEJ!!!

N o k ia ^ T O  - 99 z ł- . 
Nokia 3310 - 119 z ł 
Nokia 7110 - 139 zł 
Nokia 8210 - 119 zł 
Nokia 6210 - 129 zł 
wymiana wyświetlacza - 19 zł 

TAKŻE SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

S E R W I S  USUWANIE
-TAK TAKwstan-koRta5Q_ - |®  ZŁ WYŚWIETLACZE SIM-LOCKOW

"Nokia  51JL0 - 69-Zł

• do odbioru w  ciągu dwóch tygodni'.

, KAZIMIERZA WIELKIEGO 3Si p 78-18-656

K 0 D 0 W  A P A R A T Ó W
WSZYSTKIE MODELE
MOTOROLA U S U W A M Y  S IM -L O C K I  
WGRYWAMY JĘZYK AKTYWUJEMY ZEGAREK OD RĘKI!!!
WGRYWANIE JĘZYKÓW
SIEMENS, ALCATEL, ERICSSON, MOTOROL
J Ę Z Y K  N O K IA  -99 Z Ł  (C Z A S  D O  14 DNI)
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S K U P
S P R Z E D A Ż  i Z A M I A N A
TELEFONÓW  NOWYCH I UŻYWANYCH
S E R W I S

- KARTY PRE-PAID, AKTYWACJE 
- KUPONY ERA, PLUS, IDEA, AKCESORIA 

UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 69 
TEL. (071) 321 14 06,0 602 76 33 32 § 

UL. SZCZYTNICKA 26 
TEL. (071) 327 70 07,0 602 49 23 51 &

SIM-UftCKl

TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 SIM lock Era. komplet, 
pokrowiec, • 130 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 
0608/58-08-53
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 menu obrazkowe, ła
dowarka sietiowa, niebieski pokrowiec, mało używany, stan 
idealny, -180 zł lub zamienię na inny. Bolesławiec, tel. 
0608/72-00-60
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 z SIM lockiem ERA, 
stan b. dobry. Motorola T 2228 • 210 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-77-30
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 bez ładowarki. - 90 zł. 
Lubin, tel. 076/846-58-82
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 ładowarka, stan ideał-

SKUP TELEF0N0W, ZAMIANA 
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

NOWYCH I UŻYWANYCH

NAJLEPSZE CENY | 
MOŻLIWY DOJAZD | 

Wrocław, tel. 0-501 477 047

ny, -130 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/841-66-66 lub 
0608/10-50-92
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 na kartę Simplus. na 
koncie 40 zł, pokrowiec, na gwarancji, -180 zł. Wrocław, tel. 
0607/74-00-90 •
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 tub zamienię 
na Nokię 5110 i inne. Wrocław, tel. 0502/60-03-97 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3898 pudełko, instrykcja, na 
gwarancji • 170 zł, karta Tak-tak • 30 zł. Bukowica Sycowska, 
tel. 062/785-65-42
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 85 PLUS 2 akumu
latory, ład. sieciowa, ład. samochodowa, pokrowiec, instruk
cja, pudełko, r 450 zł. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC ład. sieciowa. - 250 
zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50 0601/55-20-45 
TELEFON GSM MOTOROLA T 180, - 200 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78.0606/98-26-09 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2228 pudełko, bez SIM loc- 
ka. WAP - internet. - 210 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288, - 210 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78,0606/98-26-09 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 nowy, bez SIM locka, - 
190 zł. Wrocław, tel. 071/352-60-41

TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK ład. sieciowa, 
nowy, na gwarancji, w pudełku, internet, 2-systemowy, ideal
ny na kartę POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, -180 zł. 
Wrodaw, tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288. - 200 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78,0606/98-26-09 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 zestaw głośno mówią
cy. -150 zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
O  TELEFON GSM MOTOROLA V  3688 prawie nowy,

9 miesięcy gwarancji, bez SIM locka, zestaw słu
chawkowy, ładowarka samochodowa, instrukcja, 
pokrowiec, czamy, - 850 zł lub zamienię na nowy 
(na gwarancji) Sony Z5, z dopłatą. Wrocław, tel. 
0600/83-83*83 80011141

TELEFON GSM MOTOROLA V 3688, - 800 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78,0606/98-26-09 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 bez SIM locka, menu w 
jęz. polskim, stan idealny, - 770 zł. Wrocław, tel. 0605/34-54-18 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688, bez SIM locka, bez 
menu w jęz. polskim - 700 zł lub z menu w jęz. polskim, - 750 
zł. Wrocław, tel. 0602/64-16-41 
TELEFON GSM MOTOROLA V3690 bez SIM locka, menu w 
jęz. polskim, ład. sieciowa, pokrowiec, instr. w jęz. polskim, 
stan idealny, -1.000 zł lub zamienię. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 menu w j. polskim, bez 
SIM locka, ładowarka, zestaw słuchawkowy, instrukcja, • 980 
zł. Oława. tel. 0501/29-46-45
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690, na gwarancji, pudełko, 
instrukcja, pokrowiec, z zestawem słuchawkowym - 950 zł 
lub zamienię na telefon GSM Nokia 8210, 8850, z menu w 
jęz. polskim ♦ dopłata. Wrocław, tel. 0502/30-00-62 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690, - 960 zł lub zamienię. 
Wrocław, teł. 0504/90-44-26
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowa. nie używana, 
gwarancja, bez SIM locka - 1100 zł. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690,2000>. małe rozmiary; , 
wibracje, etui firmowe, wybieranie głosowe, stan idealny, - 850 
zł. Wrocław, tei. 339-85-60,0605/5.1-94-24 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3888, - 120 zł. Legnica, teł. 
0602/10-30-27

LOMBARD EURO-P.A. 
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TELEFON GSM NOKIA 3110, - 125 zł. Lubin. tel. 
076/B46-58-82
TELEFON GSM NOKIA 3110 bez SIM locka, ładowarka, -100 
zł. Opole, tel. 0602/7646-46
TELEFON GSM NOKIA 3110 ładowarka, pokrowiec, zestaw 
słuchawkowy, uchwyt do samochodu,.- 140 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/83-93-17
TELEFON GSM NOKIA 3110 ładowarka, z SIM lockiem Era, 
-120 zł. Wrocław, tel. 071/355-98-31,0602/10-19-33 
TELEFON GSM NOKIA 3110 z dodatkową, nową baterią, 
ładowarka. - 140 zł. Wrocław, tel. 071/339-24-34. 
0503/66-1441
TELEFON GSM NOKIA 3110 ład. sieciowa, idealny do TAK 
TAK i Simplusa, bez SIM locka, pokrowiec, zadbany, -120 zł. 
Wrodaw, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji 6 mies., instr., 
pudełko, zestaw słuchawowy, ładowarka sam. etui, bez SIM 
locka, stan b. dobry - 330 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/410-15-36, 
0604/89-65-56
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, sprawny, uży
wany. • 270 zł. Jawor, tel. 0603/62-30-62 
TELEFON GSM NOKIA 3210, • 290 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78.0606/98-26-09 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, dodatkowo 2 
gry i logo, kompletny, z ładowarką i pudełkiem, brak polskie
go menu. • 200 zł. Legnica, tel. 0608/33-10-15 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. - 220 zł. Lesz
no. tel. 0608/89-82-15
TELEFON GSM NOKIA 3210, • 300 zł. Lubin. tel. 
0604/96-86-78
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny. • 390 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-33-73,0603/2345-49 
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji • 360 zi. Siemens 
C25, na gwarancji - 230 zł, inne, idealne na kartę TAK TAK. 
Oława, tel. 071/303-29-25,0606/42-15-39 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. menu w jęz. 
polskim, ład. sieciowa, stan dobry, - 270 zł lub zamienię na 
inny, możliwa dopłata. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. ładowarka, instr. 
w jęz. polskim, pudełko, 2-systemowy, - 260 zł lub zamienię 
na droższy, z dopłatą. Oława, tei. 0502/99-08-87 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ład., na gwarancji, • 250 zł. 
Opole, tel. 0602/764646
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowa. SIM lock Plus. stan ide
alny. - 290 zl. Opole. tel. 0606/97-79-94 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez ładowarki, z SIM lockiem 
Plusa • 240 zł. Świebodzice, tel. 0604/93-15-72 
TELEFON GSM NOKIA 3210. • 260 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-31-53,0603/18-9549 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, - 290 zł. Wro
daw. tel. 0601/79-96-75
TELEFON GSM NOKIA 3210 nie używana, folia na wyświe
tlaczu, bez Sim-Locka. cena 320 zł. Wrocław, tel. 
071/340-06-10
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, nowa, gwaran
cja. pudełko, cena 360 zł. Wrocław, teł. 0502/30-01-13

TELEFONY art-BM s.c. ul. Krasińskiego 32 Wrocław 
mr 071/341“92“95
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TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. stan b. dobry, - 
270 zł. Wrodaw. tel. 071/783-7745.0503/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka - 300 zł. Erics
son T 10s, gwarancja - 220 zł, Alcatel DB, bez SIM locka • 
170 zł. Nokia 8110 • 160 zł, Motorola CO 160 - 120 zł. Sie
mens C25 - 220 zł, Motorola V 2288. bez SIM locka • 180 zł, 
Ericsson T 28s • 450 zł, wyświetlacz Nokia 3310. Wrodaw, 
tel. 0602/8044-53
O  TELEFON GSM NOKIA 3310 fabrycznie nowy, wy

bieranie głosowe, stoper, kalkulator, wymienne 
obudowy, zegarek, gry, graficzne menu, 2 syste
my, wielofunkcyjny, model 2001, • 500 zł ♦ futerał 
gratis, możliwy dojazd. Kupię tel. Nokia 5110,. fa
brycznie nowy,, tel. 0603/56-53-31 01029871

TELEFON GSM NOKIA 3310 kompletny, nowy, SIM lock Idea 
- 450 zł; Nokia 3310, SIM lock Era GSM, nowy, kompletny •

TELEFON GSM NOKIA 3310 mało używany, stan b. dobry, 
ładowarka, - 420 zł. Wrocław, tel. 0607/77-93-56 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy • 460 zł. Nokia 3210. stan 
idealny - 270 zł. Wrodaw, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
TELEFON GSM NOKIA 3310 ład. siedowa, pudełko, na gwa
rancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, bez SIM locka, 
2-systemowy, wibracja, wybieranie głosowe, stan idealny, - 
450 zł. Wrodaw, teł. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowa, bez SIM locka, zapako
wana, • 460 zł. Wrodaw, tel. 071/783-7745,0503/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 3310 2 szt., nowe, • 900 zł. Złotoryja, 
tel. 0601/53-93-11
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 350 zł. Żary, tel.
068/3744 2 42,0606/82-95-01
TELEFON GSM NOKIA 51102 baterie, z zestawem słuchaw-

TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, stan b. dobry, 
ładowarka, cena 200 zł. Wrodaw, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, ładowarka, cena 
200 zł. Wrocław, tel. 322-20-18.0503/67-75-02 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, w sied Plus GSM, 
stan dobry, • 180 zL Wrodaw, tel. 0600/38-73-72 
TELEFON GSM NOKIA 5110 atrakcyjny wygląd, kompletny, 
pudełko, ładowarka, instrukcja, wgrane logo, idealny do sied 
Era lub Plus. -180 zł. Wrodaw. teł. 0600/36-02-24 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, działa w sied Plus - 
165 zł, lub zamienię na telefon Nokia 3310. ♦ 200 zł dopłaty. 
Wrodaw. tel. 0607/18-19-99
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład. siedowa, pudełko, idealny 
do TAK TAK i Simplusa, bez SIM locka, mało używany, za
dbany, na gwarancji, - 200 zł. Wrodaw, tel. 0608/11-60-25

SKUP - SPRZEDAŻ - ZA M IA N A H |
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH j

nowych i używanych 
NAJLEPSZE CENY ^ 2U,  j  

możliwy dojazd 
Wrocław, tel. 0-501704 647,0-501222 096 j

TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka. pokrowiec, ła
dowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, • 230 zl. Wro
cław, tel. 0606/42-31-77
TELEFON GSM NOKIA 5110 z SIM lockiem. 2 panele, opa
kowanie, kompletny, - 230 zł. Złotoryja, teł. 076/87842-85, 
0501/60-77-39
TELEFON GSM NOKIA 5130 bez SIM locka, komplet, menu 
w jęz. polskim, stan idealny, -180 zł lub zamienię. Oława, tel. 
0606/40-71-37
TELEFON GSM NOKIA 5130 zamienię na telefon Ericsson T 
10s. Wrocław, tel. 0603/4845-74 
TELEFON GSM NOKIA 5510, - 200 zł i NOKIA6HO, - 300 zł. 
Kłodzko, tel. 074/865-51-78,0606/98-26-09

TEL. KOMORKOWE GSM, DCS ZAPRASZAMY DO
NOWEGO SALONU
tel. 071/353-58-18,0501 261 IMjSg 
codziennie w godz. I0M-I8»

W-w, ul. TrójkjtnaTI
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■PALMTOP 
NOTEBOOK

TELEFON GSM NOKIA 3210 dodatkowy panel, ładowarka, z 
zestawem słuchawkowym, • 300 zł. Wrocław, tel. 
071/350-82-88
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, logo, 3 panele, 
wibracje, - 330 zł. Wrodaw, tel. 0608/19-15-81 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ład. siedowa, pokrowiec, pu
dełko, bez SIM locka, folia na wyświetlaczu, Net monitor, - 
300 zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 0600/60-81-06 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, menu w jęz. 
polskim, niebieskie podświetlanie, ładowarka, zestaw hi-fi, 
stan b. dobry, • 360 zł. Wrocław, tel. 0501/95-61-78 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka - 340 zł. 5110 - 
230 zł i Nokia 3310, nowy, bez SIM locka - 560 zł, Ericsson 
T10 s, nowy, bez SIM locka - 340 zł, A 1018s * 165 zł, Motoro
la T 2288 Shark - 250 zł oraz V 2288. bez SIM locka - 250 zł. 
Siemens C35 - 440 zł i C25, - 250 zł. Wrodaw, tel. 387-13-75, 
0606/77-9247
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny, mało używany, na 
gwarancji, kompletny, pudełko, ładowarka, instrukcja, wgra
ne logo. net monitor, - 280 zi lub zamienię na inny, np. Nokia. 
Wrodaw, tel. 0600/36-02-24

NAJTANIEJ w mieście! SPRAW DŹ!!!!
1SIM L0CKI
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TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, stan b. dobry, - 270 
zł. Wrodaw. tel. 0607/77-93-56 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ład. siedowa. pudełko, na gwa
rancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, bez SIM locka, 
2-systemowy, stan idealny, • 260 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy, na gwarancji, nie Używa
ny, pudełko,- instrukcja, - 370 zł. Wrocław, teł. 0602/61-36-17 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pudełko, na gwa
rancji, SIM lock Plus, - 270 zł. Wrocław, tel. 0601/50-17-33 
TELEFON GSM NOKIA 3210 Plus GSM, kpi, - 270 zł. Wro
daw, tel. 0607/7447-34

450 zł; Nokia 3310, bez SIM locka, nowy - 470 zł; Nokia 5110, 
SIM lock Plus GSM - 210 zł; Alcatel OT 501, bez SIM locka, 
nowy • 500 zł; Motorola M3888, kompletny, -150 zł. Jawor/Le
gnica, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, w pudełku, 3 szt, - 420 
zł. Jelenia Góra, tel. 0605/82-2547 
TELEFON GSM NOKIA 3310, • 470 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51 -78. 0606/98-26-09 
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, ładowarka do
mowa, zapakowany w pudełku, 3-miesięczny, mało używany, 
stan idealny, pokrowiec/klips, wgrane dodatkowe melodie, - 
420 zł. Legnica, tel. 0503/81-23-20 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, zapakowany, na gwa
rancji, I właśdciel, wibracja, głosowe wybieranie numeru, ła
dowarka. - 430 zł. Legnica, tel. 076/850-65-72,0600/30-67-82 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, - 470 zł. Lubin, tel. ' 
0604/25-75-72
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 460 zł. Lubin. tel. I 
0604/96-86-78
TELEFON GSM NOKIA 3310 pokrowiec, ładowarka, - 440 zł. 
Lubin, tel. 0606/49-03-31
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka. lub z SIM loc
kiem, komplet, - 460 zł lub zamienię na inny. Oława, tel. 
0606/40-71-37
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, - 450 zł. Sobótka, tel. 
0604/40-19-54
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka. kpi., stan ideal
ny : 430 zł, Nokia 3210, bez SIM locka, kpi., stan idealny - 
290 zł lub zamienię na inny. Wałbrzych, tel. 0607/48-05-24 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. nie używany, - 480 zł. 
Wieluń, woj. sieradzkie, tel. 0603/23-06-78 
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, 3 tygodniowy, 
bez SIM locka • 460 zl. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA3310 nowy. na gwarancji, -450 zł lub 
zamienię na Ericssona T 28s. Wrodaw, tel. 071/78347-10, 
0601/43-15-21
TELEFON GSM NOKIA 3310 kpi. folia na wyświetlaczu, Sie
mens S6, Nokia 8810, uszkodzona, Sagem 939, uszkodzony,
• 700 zł. Wrodaw, tel. 0606/33-73-68 
TELEFON GŚM NOKIA 3310 na gwarancji, pudełko, instruk
cja, ładowarka, SIM lock Plusa, stan idealny, - 400 zł. Wro
daw, tel. 0601/91-35-40
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. bez SIM locka. na gwa- j  
rancji 12 mies. - 440 zł. Wrodaw, tel. 0604/89-37-72 . . . ?

kowym, ładowarka, pokrowiec, • 200 zł. Jawor, tel. 
0607/2741-84
TELEFON GSM NOKIA 5110 2 ładowarki sieciowe, pokro
wiec, karta Sim Plus, - 240 zł lub zamienię. Lubań, tel. 
0606/17-38-84
TELEFON GSM NOKIA 5110. - 180 zł. Lubin, tel. 
0604/25-75-72
TELEFON GSM NOKIA 5110, • 150 zł. Lubin, tel. 
076/846-58-82
TELEFON GSM NOKIA 5110 2 panele, pokrowiec, pudełko, 
instr., zestaw słuchawkowy, ład., nie używany, Simplus, stan 
b. dobry, - 200 zł. Lutynia, tel. 0607/82-60-10, woj. wrocław
skie
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tel. 071/ 341 92 95
TELEFON GSM NOKIA 5110. - 200 zł. Oława. tel. 
0501/294645
TELEFON GSM NOKIA 5110 SIM lock, Plus, na gwarancji, 
ładowarka, zadbany, pudełko, instrukcja, stan b. dobry, • 250 
zł. Ścinawa, teł. 0607/25-64-77, woj. legnickie 
TELEFON GSM NOKIA 5110 panel, ładowarka. • 200 zł. Śro
da Śląska, tel. 0607/82-7447
TELEFON GSM NOKIA 5110. • 170 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-31-53,0603/18-9549

H i UORKOWEfl
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TELEFON GSM NOKIA 6110 .kameleon,’ , bez SIM locka, 
podczerwień, kalendarz, etui, pudełko, ładowarka, • 250 zł. 
Leszno, tel. 0605/14-14-00
TELEFON GSM NOKIA 6110 menu w jęz. polskim, • 360 zł. 
Lubin. tel. 0604/25-75-72
TELEFON GSM NOKIA 6110 ład. siedowa. pudełko, idealny 
do TAK TAK i Simplusa, mało używany, zadbany, bez SIM loc
ka, - 270 zł. Wrodaw, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 6110 ładowarka, • 290 zł. Wrocław, 
tel. 0607/7447-34
TELEFON GSM NOKIA 6130, • 190 zł. Oława, tel. 
0501/294645
TELEFON GSM NOKIA 6130 bez SIM locka, ładowarka, stan 
dobry, • 200 zł. Wrocław, tel. 0605/6445-81 
TELEFON GSM NOKIA 6150 bez SIMIocka, pół roku gwa
rancji, etui, logo, dzwonek, stan idealny, - 499 zł lub zamienię 
na Nokię 3310, na gwarancji. Trzebnica, tel. 0502/20-58-68 
TELEFON GSM NOKIA 6150 - 700 zł. 6150 bez instr. w j. 
polskim - 420 zł. Noljia 6110 - 350 zł. Nokia 8210 -1.100 zł. 
Nokia 3310 - 480 zł i 430 zł, Nokia 3210 - 330 zł, Nokia 5110 
• 230 zł, Nokia 3110 -160 zł. Nokia 8110 -160 zł. Wałbrzych, 
tel. 0603/51-52-37
TELEFON GSM NOKIA 6150 bez SIM locka, ładowarka, po
krowiec, - 380 zł. Wrodaw, tel. 0503/79-17-95 
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy. bez SIM locka, lub z SIM 
lockiem, komplet, - 1.000 zł lub zamienię na inny, możliwa 
dopłata. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 6210, • 960 zł. Oława, tel. 
0501/294645
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowa. na gwarancji, bez SIM 
locka • 950 zł. Wrocław, teł. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 6210 lad. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę TAK TAK, POP i 
Simplus, 2-systemowy, bez SIM locka, stan idealny, • 950 zl. 
Wrocław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM NOKIA 6210 ładowarka sieciowa, stan ide
alny, - 800 zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 0502/96-98-96 
TELEFON GSM NOKIA 7110, • 820 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78.0606/98-26-09 . v*
TELEFON GŚM NOKIA 7110 4-miesięczny. bez SIM locka, 
mało Używany, wibracja, aktywna klapka - 850 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 0606/41-19-88 
TELEFON GSM NOKIA 7110 stan idealny, na 'gwarancji, - 
730 zł. Wrocław,-tel. 0501/28-64-95 
TELEFON GSM NOKIA 7110 menu w jęz. polskim, stan b. 
dobry,-750 zł. Wrodaw. teł. 071/787-8847.0501/47-70-48 
TELEFON GSM NOKIA7HO ład. siedowa, pudełko, na gwa
rancji, idealny do TAK TAK, Simplusa i POP, bez SIM locka, 
2-systemowy, wibracja, aktywna klapka, stan idealny, - 700 
zł. Wrodaw, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 8110 .banan", bez SIM locka, -150 
zł. Wrocław, tel. 0603/48-66-36 
TELEFON GSM NOKIA 8110 bez SIM locka • 160 zł, Erics
son T 10s, bez SIM locka • 230 zł, Alcatel DB, bez SIM locka
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TELEFONY KOMÓRKOW E GSM
S K U P - S P R Z E D A Z - Z A M I A N A

W O m iB -T S l
szeroki wybór akcesoriów
karty Tak-Tak, Simplus, PO P od 35 zł
największy wybór - najniższe ceny
serwis, slm/lock
ZAPRASZAMY

tel. kom. 0 607 787 893, 0 603 838 861,
Centrum, Rynek, D .T .H . F E N I X  IV p., Wrocław

OPOLE
SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA 

USUWANIE BLOKAD SIM LOCK 
AKCESORIA 

KARTY TAK TAK, POP, SIMPLUS 
Opole, ul. K rakow ska 25 

obok „DZIUPLI”  |
te l. 077/456-42-51 £

0-603 104 813, 0-602 584 089 *

HURTOWNIA AKCESORII 
DO TELEFONÓW 
KOMÓRKOWYCH

n m ttB ilfC E 
HttWMWtt 4 ,1 0  PLN* KABURY 

MIHII' m im u m . 13,99 HM*
<; f,ff KN*

ŁADOWARKI SłK- 
1 5 , 9 9  H M  

IWAR KI 4AMOCHO

Z a n A W T
>wa 

PRZY ZAMÓWIENIU rowroj IM ZL.1 
TOWAł PomwrMBr UW WYZYŁAMT 

NA NACZ KO*rr W CIAWI 1 DNIA.

OPOHK5DAKOM lc . 
ul. Kazimierza Wielkiego 39 
50-077 Wrocław Tel.71ff»-1*-«M, 0-503-97-38-34 
Tadli. IwotfiąlnwitMj ntBo fcW. 71/78-18-A54

SKUP I SPRZEDAZ 
TELEFONÓW GSM
KUPIMY KAŻDY TELEFON NOWY 
I UŻYWANY ORAZ Z  PROMOCJI 

SKLEP - KOMIS OP010475
Św idnica, ul. W ałbrzyska 5 

_ te l .  0 6 0 4  3 0  2 0  4 0

-170 zł, Nokia 3210, bez SIM locka - 290 zł, Motorola 160 * 
140 zł, Ericsson T 28s - 460 zł, Siemens C25 - 230 zł, Nokia 
8148 .banan’  Idea - 230 zł i inne. Wrocław, tel. 0501/80-52-69 
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, komplet, stan 
idealny, - 1.000 zł lub zamienię na inny, możliwa dopłata. Oła
wa, tel. 0606/40-71-37
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowy, bez SIM locka, instr. w 
jęz. polskim, pudełko, ładowarka, na gwarancji, • 1.150 zł lub 
zamienię na Nokia 8850, nowy, lub aparat, z dopłatą. Oława, 
tel. 0603/42-81-56
TELEFON GSM NOKIA 8210, - 860 zł. Oława, tel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowa. na gwarancji, bez SIM 
locka • 1100 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowy, w pudełku, na gwarancji, 
oryginalny panel „Orange Blue", stan idealny, -1.150 zł. Wro
cław, tel. 0503/56-57-57
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, panel niebieski 
i pomarańczowy, kupiony w salonie, na gwarancji, ewentual
nie dodam ładowarkę samochodową Nokia, stan idealny, -
1.100 zł. Wrocław, tel. 0604/18-15-25 
TELEFON GSM NOKIA 8250, - 1.450 zł. Oława. teł. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM NOKIA 8810 bez SIM locka. mały. srebrny, • 
610 zł. Wrocław, tel. 0607/03-99-20 
TELEFON GSM NOKIA 8810 bez SIM locka i polskiego menu, 
- 550 zł. Wrocław, tel. 0602/87-63-67

TELEFONY 
K0M0RK0W1
sprzedaż • zamiana J
komis• serwis\
POKROIUCC SKORA 25it
POKROWCE LUKSUSOUIC 55 zł
ŁAD. SAM O CHODOM  30 zł
UCHUMY DO SAM0CH. od 20 zł
ANTCNKI UIVMI€NN€ od 20 zł
SIM LOCKI od 30 zł
KODY APARATU od 20 zł
KARTY S T A R f d i  
Z NUMCRCM (N0IIK) #dWIf

TEL. KOMORKOWE GSM-DCS 
S K U P  - S P R Z E D A Ż  - Z A M IA N A

SKUP WSZYSTKICH MODELI TELEFONÓW 
NOWYCH I UŻYWANYCH. PŁACIMY NAJWIĘCEJ!!!

AKTYWACJE TAK-TAK. SIMPLUS. POPTANIE AKCESORIA
PEŁNA OFERTA I 

(również na zamówienie) OŁAW SKA 25
USUWANIE BLOKAD SIM-LOCK

| ( M O T O R O L A  N O K  A .  S A G E M ,  S i t  M L N S )

tel. 071/341-85-60 
0-501 485 700

MRW SERWIS
• SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA •

• AKCESORIA, SIM LOCKI •
• SERWIS. PROMOCJE •

• AKTYWACJE PLUS GSM •
OP011920

ul. Kamionna 112 (Krzyki) 
tel. 0717336-21-95, 0-601 302 333 

ul. Jackowskiego 57 (Biskupin - pętla) 
tel 071/345-19-64. 0-601 741 647

W-w, pl. Grunwaldzki 4 
codz. od 10.00 do 18.00

pierwszy wieżowiec 
od mostu Grunwaldzkiego

Tel: 071/321-97-78,0503 91 66 52
| skupujemy telefony uszkodzone |

TELEFON GSM NOKIA 8850. - 1.540 zł. OławdyJel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM NOKIA 8890 nowa. na gwarancji, bez SIM 
locka -1900 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM PANASONIC G450 bez SIM locka, stan do
bry, Plus, ERA GSM, POP, Idea, -100 zł lub zamiana. Ścina
wa, tel. 0607/83-33-94, woj. legnickie 
TELEFON GSM PANASONIC G450 ładowarka, pokrowiec, 
bez SIM locka, stan b. dobry, • 110 zł. Wrocław, tel. . 
0608/70-87-49 po godz. 16
TELEFON GSM PANASONIC G520 + zestaw samochodo
wy, antena, bez SIM locka, wibracja, kpi. dokumentacja, • 130 
zł. Wrocław, tel. 071/359-36-88,0604/28-42-19 ‘ "
TELEFON GSM PANASONIC GD30, - 200 A  Kłodzko, tel. 
J074/865-51-78,0606/9826-09 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 bez ładowarki, poryso
wany panel, bateria wibracyjna - 170 zł. Wrocław, tel. 
0501/92-22-04
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 i PANASO
NIC GD50 ład. sieciowa, nowy, na gwarancji, w pudełku, wi- 
bracja,- animacja, głośno mówiący, idealny do TAK TAK. POP 
i Simplusa, 2-systemowy, stan idealny, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM PANASONIC GD520, -170 zł i PANASONIC 
GD90. - 420 zł. Kłodzko, tel. 074/865-51-78.0606/98-26-09 
TELEFON GSM PANASONIC GD90 mały, 2 kolory podświe
tlania, ład. sieciowa, na gwarancji, w pudełku, animacja, TAK 
TAK, POP, Simplus, 2-systemowy, stan idealny, wibracja, ani
macja, • 450 zł. Wrocław, tel. 0608/11 -60-25 
TELEFON GSM PANASONIC GD9^SIM lock Plus, ładowar
ka, instrukcja, pudełko, pokrowiec, niebieski, 77 g, - 520 zł 
lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0608/58-08-53 
TELEFON GSM PANASONIC GD93 nowy, folia na wyświe
tlaczu, nie używany, 7 kolorów wyświetlacza, najnowszy mo
del, pudełko, gwarancja, • 750 zł. Legnica, tel. 0503/55-45-54 
TELEFON GSM PANASONIC G093 nowy, na gwarancji. SIM 
lock Idea, fol;ia na wyświetlaczu, -1.120 zł lub zamienię. Lu
bin, tel. 0503/04-86-46
TELEFON GSM PANASONIC GD93, • 780 zł. Oława, tel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM PHILIPS OZEO, • 310 zł. Lubin, tel. 
0604/25-75-72
TELEFON GSM PHILIPS OZEO ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i Sim
plusa, 2-systemowy, niebieski wyświetlacz, stan idealny, - 350 
zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM PHILIPS OZEO SIM lock Era, komplet, gwa
rancja, - 320 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0608/58-08-53 
TELEFON GSM PHILIPS SAWY ładowarka, pokrowiec, bez 
SIM locka, zegarek, stan idealny, - 155 zł. Lubin, tel. 
0608/06-41-69
TELEFON GSM SAGEM MC 815 z wbudowanym zestawem 
głośno mówiącym, bateria z wibracją ład, -170 zł. Rychtal, 
woj. kaliskie, tel. 0607/19-94-07 po godz. 15.30 
TELEFON GSM SAGEM MC 815 roczny, bez SIM locka, wi
bracja, kalkulator, ładowarka, instrukcja, bateria - stan b. do
bry, - 99 zł. Wieluń, tel. 0503/94-90-55 
TELEFON GSM SAGEM MC 922 bez SIM locka. bateria wi
bracyjna, ładowarka, etui, stan b. dobry, - 220 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-96-41,0501/35-82-42 
TELEFON GSM SAGEM MC 922 pokrowiec, bez SIM locka, 
ukryte menu (stan baterii), komplet, - 200 zł lub zamienię. Zie
lona Góra, tel. 0608/58-08-53
TELEFON GSM SAGEM MC 930 bez SIM locka, brak menu 
w jęz. polskim, zegar, budzik, gry, bateria wibracyjna, zestaw 
głośno mówiący, nowy model, prosty w obsłudze, ładowarka 
domowa, - 150 zł lub zamienię na inny. Legnica, tel. 
0503/81-23-20
TELEFON GSM SAGEM MC 930 bez SIM locka, bez polskie
go menu, wibracja, zestaw głośno mówiący, - 200 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 0601/50-17-33 
TELEFON GSM SAGEM MC 939 alarm wibracyjny, ładowar
ka, - 210 zł. Wrocław, tel. 0501/22-40-28 
TELEFON GSM SAGEM RC 712 ładowarka, działa w sieci 
Era, Idea, -100 zł. Wrocław, tel. 0503/79-74-97 
TELEFON GSM SAMSUNG MCM 699 dodatkowy panel, ak-, 
tywna klapka, stan idealny, • 240 zł. Wrocław, tel. 
0602/76-55-63
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2100 kompletny, z pudeł
kiem ♦ zestaw słuchawkowy, ładowarka samochodowa, - 450 
zł. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 250 ładowarka sieciowa, - 
120 zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
TELEFON GSM SAMSUNG SGHI2400 nowy. w pudełku, bez 
SIM locka, aktywna klapka, kalendarz, budzik, wywoływanie 
głosowe, dyktafon, zestaw słuchawkowy, ładowarka stacjo
narna i samochodowa, konektor antenowy, - 1.400 zł. Biela
wa, tel. 074/833-15-40.0606/66-92-29 
TELEFON GSM SAMSUNG SGHN100 nowy. na gwarancji. - 
850 zł. Świdnica, tel. 0601/58-78-07 
TELEFON GSM SAMSUNG SGHN 100 nowy, stan idealny. 
SIM lock Plus, • 850 zł. Wrocław, tel. 0501/63-18-31

TELEFON GSM SIEMENS A36 nowy, • 260 zł. Lubin. tel. 
0604/25-75-72
TELEFON GSM SIEMENS A36 działa w Plusie, ładowarka. • 
250 zł. Przylesie Dolne, woj. opolskie, tel. 0607/82-76-42 po 
godz. 15
TELEFON GSM SIEMENS C25 z SIM lockiem ERA, stan b.
dobry. - 210 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30
TELEFON GSM SIEMENS C25, - 200 zł. Kłodzko, tel.
074/865-51-78,0606/98-26-09
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, komplet, • 180
zł lub zamienię. Oława, tel. 0606/40-71-37
TELEFON GSM SIEMENS C25 uszkodzony, ład. aparat - 70
zł. Świdnica, tel. 074/852-59-33 po godz. 20.0605/52-79-44
TELEFON GSM SIEMENS C25, instrukcja, ładowarka. SIM
lock ERA, płyta główna nowa, - 160 zł. Wrocław, tel.
0606/85-57-64 po 15
TELEFON GSM SIEMENS C25ładowarka. SIM lock Era, stan 
idealny. • 190 zł. Wrocław, tel. 0503/57-32-27 
TELEFON GSM SIEMENS C25 ład. sieciowa, pudełko, nowy, 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK, Simplusa i 
POP, bez SIM loćka, stan b. dobry, • 200 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM loeka. ladowarfa. - 
160 zł. Wrpcławrteł. 071/327-47-60.0502/04-12-41 
TELEFON GSM SIEMENS C25 SIM lock Idea. ciekawa obu
dowa, -150 zł. Zielona Góra. tel. 0608/58-08-53 
TELEFON GSM SIEMENS C35I SIM lock Idea - 340 zł oraz 
Mitsubishi Trium, -110 zł. Bolesławiec, tel. 0504/94-77-50 
TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 350 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78.0606/98-26-09 
TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 300 zł. Lubin, tel. 
0604/25-75-72

Telefony  
K om órkow e
Skup-Sprzedaż-Zamiana-Serwis
(nowe, używane, uszkodzone)

Akcesoria, karty startowe, 
części zamienne

Usuwanie SIM-LOCK
Blokad, kodów, wgrywanie języków, 
naprawa telefonów. O d  1 Q  z ł

Czynne od godz. 9:00 
Wrocław ul. Świebodzka 6/10 

Tel/fax. 344-16-79
0609 40-88-33. 0503 81-74-98

OP012367

TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 360 zł. Lubin. tel. 
0604/96-86-78
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka. kompleL stan 
idealny, • 340 zł. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, pudełko, łado
warka, instrukcja, bez SIMIocka, dużo funkcji, stan b. dobry, - 
360 zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-90 prosić Andrzeja, 
0607/10-95-50
TELEFON GSM SIEMENS C35I kpi., SIM lock Plus, - 320 zł. 
Wrocław, tel. 0601/50-17-33
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, na gwarancji, bez SIM 
locka - 375 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, ładowarka, • 320 zł. 
Wrocław, tel. 0607/77-93-56
TELEFON GSM SIEMENS C35I ład. sieciowa, nowy, nie uży
wany, na gwarancji, internet, wibracja, 2-systemowy, idealny 
do POP, TAK TAK i Simplusa. stan idealny, - 340 zł. Wrocław, 
tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, Idea, na gwarancji - 
320 zł lub zamienię na Nokię 3210 + dopłata, 3310, 6150. 
Wrocław, tel. 0502/60-03-97
TELEFON GSM SIEMENS C35I stan b. dobry, z SIM lockiem 
Plusa, ładowarka, pudełko, instrukcja, dodatkowy panel gra
tis, - 310 zł. Wrocław, tel. 0605/20-32-19 
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji - 330 zł i Sie
mens S 25 - 400 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 
071/784-70-49,0504/79-00-02 
TELEFON GSM SIEMENS M35I, - 520 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78.0606/98-26-09 
TELEFON GSM SIEMENS M35I. - 410 zł. Lubin. tel. 
0604/25-75-72 _
TELEFON GSM SIEMENS M35L- 450 zł. C35 - 350 zł, S25 - 
500 zł. C25 i  200 zł, A36 - 250 zł, Motorola d 520 -130 zł, M 
3588 - 150 zł, M 3888 • 180 zł, M 3688 - 120 zł. Wałbrzych, 
tel. 0603/51-52-37
TELEFON GSM SIEMENS S11 uszkodzona bateria, • 20 zł. 
Wrocław, tel. 0503/86-38-42
TELEFON GSM SIEMENS S25. - 360 zł i SIEMENS S35, - 
780 zł. Kłodzko, tel. 074/865-51-78.0606/98-26-09 
TELEFON GSM SIEMENS S35I bez SIM locka, pudełko, in
strukcja, gwarancja, • 700 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-78 
TELEFON GSM SIEMENS S6 z ładowarką samochodową, - 
40 zł. Wrocław, tel. 0503/86-38-42 
TELEFON GSM SIEMENS SL45 z salonu, nowy, na gwaran
cji, SIM lock Plus, komplet w pudełku, -1.640 zł lub zamienię. 
Oława, tel. 0501/29-46-45

TELEFON GSM SIEMENS SL45 - 1.790 zł. Wrocław, tel. 
0600/34-44-71
TELEFON GSM SONY CMD C1, SIM lock ERA, działa w Tak 
Tak, ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, -140 zł. 
Wrocław, tel. .071/327-47-60,0502/04-12-41 
TELEFON GSM SONY CMD C1 -180 zł, CMD C5 - 200 zł, 
Ericsson A 1018 -140 zł, Alcatel Pocet -140 zł, Nokia 5110 - 
150 zł. Wrocław, tel. 0502/39-10-89.
TELEFON GSM SONY CMD C5, - 210 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78.0606/98-26-09 
TELEFON GSM SONY CMD C5. bez SIM locka. grafika.3D, 
wibracja, ładowarka i inne funkcje, • 270 zł. Legnica, feL 
076/850-65-72,0600/30-67-82 
TELEFON GSM SONY CMD C5 wibracja, modem, bez SIM 
locka - 230 zł, Samsung SGM 2100, wybieranie głosowe, wi
bracja, dyktafon, gwarancja, stan idealny • 380 zł. Wałbrzych, 
tel. 0607/48-05-24
TELEFON GSM SONY CMD J5, - 770 zł. Wrocław, tel. 
071/788-81-85,0606/99-21-09 
TELEFON GSM SONY CMD J$ nowy, polskie menu, bez SIM 
locka, stan b. dobry, - 950 zł. Wrocław, tel. 0605/05-01-13 
TELEFON GSM SONY CMD Z5 bez SIM locka, polskie menu. 
wibracja, aktywna klapka, WAP, wybieranie głosem, dużo funk
cji, -1 .250 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-37-11 
TELEFON GSM SONY CMDX 2000 instr. w jęz. polskim, aku
mulator litowo-jonowy (możliwość bezpiecznego doładowa
nia), stan idealny, -150 zł. Wrocław, tel. 0502/21-19-90 
O  TELEFONY GSM: Nokia 8850 • 1.550 zł, Nokia 8890 

• 1.690 zł, Sony CMD Z5 • 1.290 zł, Sony CMD J5 - 
790 zł, Sagem 930 - 290 zł. Wszystkie telefony 
nowe, zapakowane, bez SIM locka, z polskim 
menu., tel. 0608/07-55-08 01029521

WYŚWIETLACZ DO TELEFONU Nokia 3210 - 65 zł, Nokia 
5110 • 55 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
WYŚWIETLACZE DO TELEFONU NOKIA 3310 oiyg. -120 
zł/szt. Pieńsk, tel. 0608/71-11-86, woj. jeleniogórskie 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON R 320S nowy - na 
Nokię 3210, z dopłatą. Wałbrzych, tel. 0601/56-37-97 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 - na inny, 
tańszy, oferty SMS. Wałbzych, tel. 0503/03-01-51 lub 
0608/03-59-95
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3690, na gwaran
cji, kompletna, instrukcja, kupiony w salonie - 950 zł, na tele
fon GSM Nokia 8210,8850, z menu w jęz. polskim + dopłata. 
Wrocław, tel. 0502/30-00-62
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, bez SIM Loc
ka, na Nokię 3210 ♦ 50 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45. 
0503/99-06-99
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 stan idealny, b. do
bry zasięg, ładowarka, instr., SIM lock Phis GSM, na Nokię 
3210 + dopłata. Duszniki Zdrój, tel. 0607/12-53-79, woj. wał
brzyskie
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka siecio
wa, pokrowiec, z SIM lockiem Plus GSM i Siemens C25, ła
dowarka sieciowa, bez SIM locka, na telefon Siemens C35i 
lub Nokię 3310, bez SIM locka. Wałbrzych,.tęjJ)605A13-10-73* 
ZAMIENIĘ TELEFONGSMttOKTA 5110 - ja«250 z dopłatą. 

-Wrocław, tel. 0602/18-76-27
ZAMIENIĘ TELEFON GSM PHILIPS OZEO szary, wybiera
nie głosowe, wibracja, dużo innych funkcji, stan bardzo do
bry, mało używany, dodatkowo pokrowiec, słuchawka • na 
Ericssona T20, z rozsądną dopłatą. Wrocław, tel. 
0503/65-76-26
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka - 
na inny. Wrocław, tel. 0603/52-24-34 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, bez 
SIMIocka - na Nokię 3310, Panasonic GD 80. Trzebnica, tel. 
071/387-08-90 prosić Andrzeja, 0607/10-95-50 
ZESTAWY SŁUCHAWKOWE, • 25 zł. Jelenia Góra. tel. 
0604/20-44-19

BIZNES
O  „ABSOLUTNIE AUTO • HANDEL „PALCARS” : 

sprzedaż-skup aut powypadkowych, uszkodzo
nych i całych. W ofercie na placu zawsze ponad 
50 aut uszkodzonych. CENY KONKURENCYJNE! II 
Kupujący nie płaci podatku od kupna. Zapewnia
my tani transport na terenie całego kraju. Prowa
dzimy również SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH 
i CAŁODOBOWĄ POMOC DROGOWĄI SKUP AUT,, 
czynne 8-17.30, Wrocław, kier. Jelcz, 500 m za 
CPN, ul. Swojczycka 99, tei. 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, wypro
wadzanie zaległości, rozliczenia roczne • tanio. 
Telefon 071/342-70-41 do 49 wewn. 243, po 
godz. 16. Telefon domowy 071/341-20-38. Głów
ny księgowy 071/351-77-95. 01022551

O  ABSOLUTNIE REWELACYJNY KREDYT leasing w 
procedurze uproszczonej, nawet do 100% warto
ści pojazdu. Bez zaświadczeń i zbębnych formal
ności. Już od 4,1% procent w skali roku. Sprze
daż, kupno, zamiana, samochody osobowe, cię
żarowe, dostawcze i motocykle. Możliwość zosta-

WBCRATY
------------- Sp. z  o .o .----------------

POŻYCZKA GOTÓWKOWA
Potrzebujesz gotówki - przyjdź do nas!!! 

Zapewniamy kredyt bez poręczycieli, 
miią, szybkąi profesjonalną obsługę.

Legnica, ul. Witelona 6 
tel. 076/866-07-32,862-80-72 

Wałbrzych, ul. Gdańska 1 
tei. 074/842-93-83,842-63-52 

Wrocław, ul. Zielińskiego 39 
tel. 074/332-66*69,338-00-26 

Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 9/322 
tel. 068/327-20-11 w. 258 

Zapraszamy: pon.-pL w godz. 9.00-17.00

KREDYT ODNAWIALNY 
DO 30.000 ZŁ 

Z  UBEZPIECZENIEM 
NA ZYCIE KREDYTOBIORCY

tel. 0-501 768 441,0-603 953 493

PRODUCENT

OKNA PCV
GWARANCJA NAJLEPSZEJ

CEN Y! OG995061

JEŻELI PAŃSTWO DO 7 DNI 
ZNAJDZIECIE NIŻSZĄ 

CENĘ NA PODOBNE pgNA
ZWRACAMY BOŻNICĘ

Wrocław E E  4 7 0  c i  o n  
Grabiszyńska55 ^ «l*f fcfc

t s s  ■ ' «  3 3 6  2 8 1 4

TR A N SP O R T
pojazdów  i ładunków  

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
W rocław , u l. K rakow ska 15, 
«el/fax.782 84 69 .782  84 68

TRANSPORT OSOBOWY
do 10 osób, tel. 074/851-37-37,852-50-37 ;■ 
do 18 osób, tel. 0601 52 50 37 I
do 29 osób, do 49 osób 8

KREDYT ODNAWIALNY 
do 30 OOOzł z ubezpieczeniem 

na życie bez poręczycieli 
0 602 150 435 OP012057

WYPOŻYCZALNIA 
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH j  

Wrocław, tel. 0607145113, |  
0607480 872 i

wienia auta w rozliczeniu. To co dla innych nie
możliwe dla nas wykonalne. AUTO-KOMIS „AU- 
TO-BIT” , Jelenia Góra, ul. Lubańska 18a, tel. 
075/764-79-50, 0607/15-30-04, 0600/21-55-74 
01030331

O  ABY KREDYT GOTÓWKOWY, bez poręczycieli, 
mieszkaniowy otrzymać • zadzwońl. „WISTA” , 
Wrocław, ul. O łbińska 19, I p iętro, tel. 
071/329-31-58 01030321

O  ATRAKCYJNE CENY NOCLEGÓW dla pracowni
ków, Wrocław Fabryczna (rejon DH Astra), par-

TRANSPORT 1,51
FIAT DUCATO MAXI

PRZEW ÓZ OSÓB 8+1 
FAKTURY 

te l. 071/310-20-98, 0-602 591 452

Karta kredytowa z limitem do 30.000 zł 
i zabezpieczeniem w postaci ubezpiecze
nia na życie kredytobiorcy oraz ubezpie
czenia na życie. 0P012114

Tel. 0-605 855 835
OP003734

" O S C A R  h ttp ://o sca r.o f.p l

W YPOŻYCZALNIA  
S A M O C H O D Ó W

Legnica, ii Bodania3tel 07885*37-33, MOI 734270

B U T Y  - H U R T  
DUŻY WYBÓR 
NISKIE CENY 

Wrocław, ul. Gwiaździsta 59/61, pok. 32 
tel. 071/361-85-24 OPO12065

ODZYSKIWANIE
NALEŻNOŚCI

FINANSOWYCH
W rocław , te l. 372-10-27 

0-603 64 01 50
OP990384

AUTO-TRANSPORT
kraj, zagranica - KONCESJA s
ład. do 6 ton - ok. 70 m3 < j

pomoc drogowa - lad, do 3 aut jednorazowo
te l. 315-40-51, 0-601 95 16 78

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 92 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 1.06.2001
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POMOC
KREDYTOWA

*■  KREDYTY dla przedsiębiorców 
(obrotowe I Inwestycyjne) oraz 
OSÓB PRYWATNYCH (warunki kre
dytu negocjujemy indywidualnie)
*  KREDYTUJEMY NOWO POWSTAŁE 
FIRMY (działające minimum 6 miesięcy) 

^  071/341 -95-76 
OP004929 0604-808-262

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, ul. Czajkowskiego 11/13 

325-45-36, 0502 34 24 91

^Shiip metoli kolorowych^  
I mohulotury opoows 

ul. Wapienna 28 (wejście od podwórka) 
czynne:od 9" do 16", w soboty od 8" do 11" 
PRZY WIĘKSZYCH ILOŚCIACH TRANSPORT BEZPŁATNY 

V t e l .  0 7 1 /7 8  5 5  9 0 7  J

W YPO ZYCZALN IA  
SAM O CH O D Ó W

osobowe, dostawcze §
LUBACHÓW 3 k/ŚWIDNICY =

tel .074/850-96-66, 0-502 520 487 -

Biuro rachunkowe - licencja 
ceny promocyjne015005162

Krystyna Lenart, 50-572 Wrodaw, 
ul. Wandy Rutkiewicz 1 (czynne: 10-16)

tel. 071/782-84-58, 0-605 693 520

w m r m T T T r r r T
NOWYCH SAMOCHODÓW 

DOSTAWCZYCH

1 Szybkie odzyskiwanie 
długów

OP010832

teł.0-608 236 7U5
O  DŁUGOTERMINOWE KREDYTY odnawialne bez 

poręczycieli, ubezpieczone, bez opłaty wstępnej 
za udzielenie kredytu., tel. 0608/29-97-72 
01029231

O  DO WYNAJĘCIA FORD TRANSIT BUS 9-osobowy, 
nowy, z kierowcą lub bez, doba wynajmu -150 zł, 
faktura VAT lub 70 groszy/km, inne propozycje. 
Głogów, tel. 076/834-70-06, 0601/39-67-01 
01027031

O  DO WYNAJĘCIA VW LT 28 FURGON, 1995 r., 2400 
ccm, turbo D, zielony, długi, niski • 2.000 zł/mies. 
Wrocław, tel. 0600/88-47-42 80011021

O  DO WYNAJĘCIA WV LT 31 FURGON, 1991 r., 2400 
ccm, turbo D wymiary skrzyni ład.: dług. 3 m, szer. 
1.8 m, wys. 1.4 m - 1.600 zł/mies. Wrocław, tel. 

t  0607/62-80-53 80011011
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA w branży motoryzacyjnej, 
-10.000 zł. Wrocław, tel. 0605/69-23-81 
FIGURY OGRODOWE z betonu, różne modele, udostępnię 
nowe formy produkcyjne - od 100 zł/szt. Ziębice, tel. 
074/819-15-60,0606/99-05-65 
O  JEDZIESZ NA URLOP? Pomyśl o ubezpieczeniu., 

tel. 0601/97-56-19, 0604/28-35-01 81011651
O  JESTEŚ ZAINTERESOWANY KREDYTEM na roz- 

wój firmy, nie wiesz jak sporządzić wniosek, biz- 
nesplan, jak prowadzić rozmowy z bankiem? Sko- 
rzytaj z Biura Usług Finansowych. Legnica, ul. 
Gwiezdna 8, pokój 214, tel. 076/854-40-81 wewn. 
260 01026121

ZAPRASZAMY PO KREDYT G0T0WK0WY
do 10.000 zl bez poręczycieli. 0P012278

Również Kredyty Samochodowe, Mieszkaniowe 
i  Pożyczki Hipoteczne

C a n t r u m  O b s ł u g i  F i n a n s o w e j  
G . M .  A R E N A .  u l .  K o m a n d o r s k a  6 6  

w  g o d z .  9 "  -  1 9 " .  t a l .  0 7 1  / 7 B 8  9 6  0 2

PRODUCENT

FOLIA HDPE 
WORKI 

REKLAMÓWKI
PPH ERG O PAK o

ul. STARGARDZKA 3a I 
(boczna Metalowców 25) «

54-156 W ROCŁAW
te l. 0 60 1  3 3 0  5 9 0  

|tel./fax. (0 71 ) 3 5  18  937|
w w w . e r g o p a k . c o m . p l

king, faktury. Wrocław, tel. 071/352-36-57, 
0601/75-46-14 80009861

O  AUTORYZOWANY SALON TELEFONII KOMÓRKO- 
■ WEJ • prosperujący, z pełnym wyposażeniem. 
Wrocław, tel. 0503/84-59-27 81012181

O  BIURO KREDYTOWE - pożyczki do 12.000 zł, 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 01029281

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 
5.000 zł, bez poręczenia, min. 1.150 zł netto, eme
ryci • 850 zł. Hipoteczny - do 28 lat, do 100% war
tości, bez wyceny nieruchomości, 7,5% w EURO. 
Zamieniamy kredyty złotówkowe na EURO. Zapra
szamy do współpracy developerów, spółdzielnie 
mieszkaniowe inwestorów budowlanych, biura 
obrotu nieruchomoś. I inne. osoby fizyczne i praw
ne, z terenu Dolnego Śląska i Opola. Świdnica, 
tel. 074/851-35-46 (oraz fax), 0605/57-98-28 
01023161,

O  DAM KOSZTY faktury VAT, szybko, tanio, solid
nie. ., tel. 0501/64-00-82 81011951

AU TO-POLONIA
WYPOŻYCZALŃ IA 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH™.

Wrocław u l .  Szczytnicka 4 -5 / 6  
0 7 1 /3 2 2 - 2 3 - 3 7 ,  3 2 7 - 7 0 - 8 3

071/32519 49 
0601 73 25 77 

, 33 -17m
|'WYPOŻYCZALtM |

V yOSOBOWE, DOSTAWCZE V J

O  KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł I ubez
pieczeniem na życie kredytobiorcy. Legnica, Lu
bin, Polkowice, tel. 0502/89-69-69 01030151

O  KORZYSTNE KREDYTY do 5.000 zł, dla małżeństw, 
rolników, emerytów, bez poręczycieli. Szybkie kre
dyty 14-tygodniowe do 3.000 zł bez poręczycieli. 
Wrocław, tel. 071/348-12-17, 0600/82-31-45 
02024941

O  KORZYSTNE KREDYTY do 5.000 zł bez poręczy
cieli, dla samotnych, małżeństw, rolników - od
powiedź w jeden dzień. Kredyty 14-tygodniowe do 
3.000 zł bez poręczycie li. Wrocław, tel. 
071/348-12-17,0600/82-31-45 02022761

O  KOSZTY LECZENIA i ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, dla Ciebie i Twoich 
pracowników., tel. 0601/97-56-19, 0604/28-35-01 
81011631

KREDYT do 5.000 zł bez poręczycieli. Świdnica, tel. 
0604/30-17-71
O  KREDYT ODNAWIALNY z limitem do 30.000 zł i 

ubezpieczenie na życie kredytobiorcy. Legnica, 
Lubin, tel. 0607/07-33-23 01030141

KREDYT ODNAWIALNY w kwocie 3.000-30.000 zł. bez po
ręczycieli, z ubezpieczeniem na życie kredytobiorcy, umarza-

P IE N IĄ D Z E  N A  LATA  
Z  U B E Z P IE C Z E N IE M  
KARTA KREDYTOWA POWAŻNEGO BANKU

OPOH889

tel. 0-607 239 890
ny w przypadku poważnej choroby. Legnica, tel. 
0605/85-87-27
KREDYT ODNAWIALNY do 30.000 zł, bez poręczycieli, z 
ubezpieczeniem. Legnica, tel. 0602/53-12-92 
KREDYTY do 30.000 zł, bez poręczycieli. Legnica, tel. 
076/854-71-88,0600/52-18-33 
O  KREDYTY GOTÓWKOWE 18%, bez poręczycieli, 

do 7.000 zł, dla pracujących, emerytów i renci
stów. Wrocław, hotel „Monopol”, pokój 416, od 
poniedziałku do piątku w godz. 10-17., tel. 
071/343-79-20,0601/22-95-06 01026181

KREDYTY GOTÓWKOWE od 1.000 do 15.000 zł, hipotecz
ne od 30.000 do 400.000 zł. Legnica, tel. 076/854-40-81 
KREDYTY GOTÓWKOWE tanie, na samochody, art. budow
lane i nieruchomości. Leszno, tel. 0600/52-44-01

[
WYPOŻYCZALNIA BUS0W 

9-osobowych
tel. 074/851-37-37 

tel. kom. 0-601 525 037

PROFESJONALNA FIRMA
PROWADZI POŚREDNICTWO WINDYKACJI 

NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH 1
SKUTECZNIE IW  TERMINIE I

te l. 071/34-53-200, 0-602 49 19 45

od 95 zł za dobę |̂ at g 

od 198 zł za dobę
PEUGEOT PARTNER HDI 

5 osobowy 
klimatyzacja, ABS, 2xAIRBAG, 

tylko 4,51/100 km diesel, 
cena 220 zł/ doba brutto

od 235 zł za dobę 

od 235 zł za dobę 

od 300 zł za dobę I dow o lnym  sam ochodem  z  lis ty  obokl
USŁUGI TRANSPORTOW E

naw iążem y s ta łą  w spó łp racę
Wrocław, ul. Legnicka 62c p.220, tel. 071/351-63-22, 0-601 70 23 73

wypożyczalnia
samochodów
dostawczych

POMOC
DROGOWA

OP004285 i

|  tel. (071) 346-22-71, 0-601 301-676 '

NIEMIECKA NOWA ODZIEZ DZIECIĘCA
Disney, Schumacher, Winnie The Pooh 

oraz inna odzież opoiosi4 
ATRAKCYJNE CENY

B.P. "Olimp" sp. z 0.0., ul. Wagonowa 10 (teren 
JW tranzPafew^^

KREDYT ODNAWIALNY 
Bez poręczycieli 

z limitem do 30.000.
Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy. 

Legnica • Lubin, tel. 0607/073-323

KUPIĘ ARTYKUŁY SPOŻYWCZE i  kończącą się dalą waż-
ności. Oława, tel. 0503/89-92-39
KUPIĘ KONCESJĘ nieekoiogiczną na Czechy. Wrocław, tel.
0601/79-66-78
KUPIĘ PRODUKCJĘ METALOWĄ zlecenia, w tym export, b. 
szeroki zakres robót, możliwości przerobowe 60 osób. Nysa, 
tel. 077/433-76-07
KUPIĘ PRODUKCJĘ METALOWĄ lub przetwórstwo tworzyw 
sztucznych. Wrocław, tel. 071/322-82-19 
KUPIĘ TOWARY z likwidacji sklepu lub hurtowni, z wyprze
daży, w dobrej*cenie. Oława, tel. 0503/89-92-39 
O  NAWIĄŻĘ KONTAKT z właścicielami hoteli, ośrod- 

ków wczasowych, moteli i osobami rozpoczyna
jącym i podobną dzia łalność. Wrocław, tel. 
0607/43-23-55 02022971

O  NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ Z KLUBEM JEŹDZIEC
KIM, właścicielem stajni, sponsorem • posiadam 
6 koni sportowych, przygotowanych do skoków, 
rajdów długodystansowych i rajdów zarobkowych 
lub przyjmę inne propozycje. Wrocław,'iel. 
0601/26-54-38,071/373-05-96 02024861

NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z 8 firmami, będącymi płatnikami 
VAT, z okolic Głogowa i Opola, zarobek ok. 5.000 zł. Krapko
wice, tel. 0603/75-32-81
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ, przyjmę przedstawicielstwo, inne 
propozycje, posiadam halę 250 m2 i biura w Legnicy. Legni
ca. tel. 076/854-27-33,0601/73-42-70 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z dostawcami używanych zamra
żarek do lodów i mrożonek, stały odbiór. Oława, tel. 
0503/89-92-39
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z odbiorcą runa leśnego tj. czar
na jagoda, borówka, jerzyna, jarzębina, oraz grzybów leśnych:

-QP011985

www .m lcar.pl | ____

071/32519 49, 0601 73 25 77

waną działalność gospodarczą. Przyjmę przedsta
wicielstwo lub nawiążę współpracę. Oława, tel. 
071/313-01-02,0502/31-62-09 01024801

POSIADAM LOKAL o pow. 50 m2, oczekuję propozycji.., tel. 
0603/47-24-98
POSIADAM STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty 
pod stawy, hodowlę koni i strusi, oraz grunty pod zabudowę 
mies^kalno-rekreacyjną (6 ha), 20 km od Wrocławia (Cze- 
szów), włączone do światowej sieci ochrony jezior .Living-la- 
kes" - oczekuję propozycji lub sprzedam. Wrocław, tel. 
071/339-72-81
POSIADAMY DO WYDZIERŻAWIENIA w Świdnicy po
wierzchnię magazynowo-biurowo-produkcyjną, z pełnym za
pleczem, przy ul. Towarowej, w zależności od potrzeb. Tel. 
0603/97-62-22 (Zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AC0224 www.autogielda.com.pl) 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA SAMOCHODU KAMAZ wy
wrotki, na okres jednego roku. Wrocław, tel. 0606/53-00-45 
O  POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW stela iy dębowych, 

rzeźbionych, eleganckich, do tapicerki, duże ilo
śc i, p ilne l. Wrocław, tel. 071/341-58-06, 
0501/48-28-79 02025341

POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW odzieży damskiej i młodzie
żowej, sklep .Scorpio’ . A. Dywan, 58-100 Świdnica, ul. Puła
skiego 51
POSZUKUJĘ SPONSORA na sfinansowanie zakupu lub wy
pożyczenie samochodu rajdowego oraz treningi, które umoż
liwią mi zrobienie licencji kierowcy rajdowego oraz udział w 
rajdach, kobieta 22-letnia, b. dobry kierowca. Wrocław, tel. 
0601/05-56-02
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do prowadzenia zakładu krawiec
kiego, wyrób i sprzedaż, usługi, handel obwoźny. Legnica, 
tel. 0602/39-86-47
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do prowadzenia restauracji, w 
centrum Legnicy, tylko poważne oferty. Legnica, tel. 
0601/75-76-39
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do prowadzenia komisu ciężkie
go sprzętu budowlanego i przyczep kempingowych. Wrocław, 
tel. 364-25-63,0602/50-63-84
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA osoby posiadającej salon telefo
nów komórkowych Idea, chcącego otworzyć nowy salon lub 
punkt sprzedaży w mieście, w którym takiego punktu brak. 
Wrocław, teł. 0605/74-67-67
POŻYCZKI szybka realizacja, w domu u klienta, bez żyran
tów, na terenie Legnicy. Legnica, tel. 076/854-23-97, 
0606/15-67-21
POŻYCZKI POD ZASTAW szybko, tanio. Wrocław, tel. 
0501/78-29-50
O  PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH w ję

zykach obcych oraz polskim, biznes-promocje 
między krajami Europy Zachodniej dla polskich 
firm i produktów przez internet i nasze przedsta
wicielstwo, wraz z obsługą prawną. „PROBIZZ”, 

. .., tel. 0601/74-80-07, 0603/29-93-37 01030291
PROSZĘ O POŻYCZKĘ ok. 10.000 zł, odwołuję się do serc i 
sumień dobrych ludzi, warunki do uzgodnienia. Leszno, tel. 
065/520-69-36

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
0S0B0W TCH , DOSTAWCZYCH I LAWET

! ___________ O P 0 0 6 1 9 0
TRANSPORT SAMOCHODÓW 

I WARÓW

POŻYCZALNI
OSOBOWE, DOSTAWCZE^

kurek, borowików, podgrzybków itp. Przemków, tel. 
0600/45-73-34.076/831-93-96 po godz. 20 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ przedstawicielską, chałupnictwo, 
z  legalną, uczciwą firmą. Wrocław, tel. 071/788-84-39 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z  dostawcą używanych mebli i 
odzieży, z Holandii lub Niemiec. Wrocław, tel. 071/368-15-83 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą (firmą) posiadającą ma
szyny drogowe (równiarka, walec itp.), do okresowego po
prawiania drogi (polnej, szrotowej), metodą gospodarczą. 
Wrocław, teL 071/316-18-08
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami pragnącymi uruchomić 
dochodową działalność gospod. lub rozszerzyć juz istniejącą
0 prod. efektownych, ozdobnych betonowych gzymsów nad-
1 podokiennych. Ziębice, tel. 074/819-15-60,0606/99-05-65 
ODSPRZEDAM DOCHODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ na terenie 
hipermarketów. Szczecin, tel. 0501/63-63-22
POMOGĘ KUPIĆ SZKLARNIĘ WENLO kompl., z wyposaże
niem w Holandii. Sława, tel. 0602/46-55-60 
O  POMOGĘ W OCLENIU KAŻDEGO SILNIKA. Bole

sławiec, tel. 0602/71-23-81 03002991
POPROWADZĘ WARSZTAT SAMOCHODOWY wejdę w 
spółkę lub wydzierżawię. Wrodaw, tel. 0601/79-31-22 
POSIADAM GOTÓWKĘ oczekuję propozycji. Wrocław, tel. 
0503/79-34-44
POSIADAM HALĘ 400 m2, biura, pomieszczenia socjalne, 
plac utwardzony w Legnicy, 20-letnie doświadczenie w pro
dukcji i handlu, oczekuję propozycji, przyjmę przedstawiciel
stwo. Legnica, tel. 076/855-41-23,0601/89-05-08 
POSIADAM HALĘ pow. 250 m2, biuro 50 m2 w Legnicy, przyj
mę przedstawicielstwo lub inne propozycje. Legnica, tel. 
0601/73-42-70
O  POSIADAM LOKAL w Oławie, pow. 130 m2, duży 

parking, telefon, samochód dostawczy, zarejestro-

CHWILOWO BRAK Cl G0T0WKI?
CHCESZ CHRONIĆ RODZINĘ, SIEBIE, INTERESY 

I WSPÓLNIKA?
KREDYT BEZ PORĘCZYCIELI Z UBEZPIECZENIEM. Z

tel. 0-501 351 262

W R O CŁAW l

^  i ? !  y ?  i 5.4!1 j 1.0!  i 9ł

O  SIATKA z włókna szklanego, stosowana w budow
nictwie, niezbędna do dociepleń budynków. Za
praszamy do współpracy odbiorców indywidual
nych, sklepy, hurtownie., tel. 0602/38-53-38, 
071/328-50-42 01029421

SPÓŁKA Z O.O. rok założenia 1992, bez długów, • 7.800 zł. 
Głogów, tel. 0602/32-20-31
SPÓŁKA Z O.O. rok założenia 1998, nierozpoczęta działal
ność, • 18.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-38-49 
SPÓŁKA Z O.O. z 1999 r., szeroka działalność, nie urucho
miona - 6.500 zl, wkład założycielski 4.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/58-78-07
SPÓŁKA Z O.O. przedsiębiorstwo handlowo - usługowe, bez 
obciążeń, w okresie wyrejestrowania, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-21-05
SPRZEDAM KOSZTY. Szczecin, tel. 0604/55-71-33 
O  SPRZEDAM FIRMĘ SPOŻYWCZĄ z wyposażeniem 

i rynkiem. Tel. 0605/65-95-18 01030281
O  SUPERKREDYT bez poręczycieli i analizy rodzi

ny. Wrocław, tel. 071/343-44-67, 0502/41-11-60 
01030691

UDZIELĘ KREDYTU bez poręczycieli, do 30 000 zł, z ubez
pieczeniem na życie. Kłodzko, tel. 0605/72-17-20 
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
WYDZIERŻAWIĘ MASZYNY PIEKARNICZO-CUKIERNICZE 
wraz z wyposażeniem, na minimum 5 lat. Krzywiczyny, gm. 
Wołczyn, tel. 0605/06-45-19 w godz. 18-21 
WYPOŻYCZALNIA KASET VIDEO funkcjonująca, dobry 
punkt, 1500 filmów, 900 klientów, sprzedam z powodu wyjaz
du, -14.000 zł. Wrocław, tel. 0605/67-67-07 
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU bez zaliczek, wyrok sądowy, 
klauzula wykonalności lub sprzedam. Wrocław, tel. 
0501/79-43-50

USŁUGI
UWAGA! W tej rubryce zamieszczamy wyłącznie ogłoszenia 
płatne. Cena -12 zł z VAT. Maksymalna długość ogłoszenia •  ̂
240 znaków maszynowych. Redakqa .Auto Giełdy"
O  KARTA KREDYTOWA BEZ PORĘCZYCIELI + ubez

pieczenie. Wrocław, tel. 071/350-87-73 po godz. 18, 
0601/94-09-12 80009361

O  MYCIE CIŚNIENIOWE ELEWACJI BUDYNKÓW 
mieszkalnych I inne prace związane z myciem ci
śnieniowym^ tel. 0502/65-86-47 03003021

O  PODGRZEWACZE WODY • PRZEPŁYWOWE - na
prawa, sprzedaż przepływowych podgrzewaczy 
wody, 380 V, 18,21,24 kW, ceny od 250 do 400 zł, 
gwarancja 24 miesiące, dojazd do 100 km gratis. 
Legnica, tel. 076/862-39-83, 0503/63-82-10 
84014431

O  USŁUGI TOKARSKIE od zgrubnych do bardzo pre
cyzyjnych, ceny do uzgodnienia, krótkie terminy, 
fachowe wykonanie, długoletnia praktyka. Bierzy- 
ce 1, gm. Długołęka, tel. 071/315-48-55 02025371 

O  WYPOŻYCZALNIA CYKLINIAREK 1-fazowych. Cy- 
klinowanie. Remonty kapitalne cykliniarek. Vide- 
ofilmowanie profesjonalne. Faktury VAT. Wrocław, 
tel. 071/351-87-42, 0602/19-53-58 80010011

USŁUGI M OTO RYZACYJN E
O  AUTO-SPAW-PLAST • spawanie i naprawa two

rzyw sztucznych, naprawa wszystkich plastiko
wych części samochodów osobowych i ciężaro- 

* wych, usuwanie pęknięć, wgnieceń i ubytków zde
rzaków, atrap, lamp, zbiorniczków, chłodnic, ko
lektorów, pomp, poduszek pow., osłon lusterek i 
innych części. Wrocław, ul. Hubska 52-54, tel. 
0605/69-23-81 02024961

O  AUTOCZYSZCZENIE • kompleksowe czyszczenie 
i mycie samochodów osobowych, u klienta i na 
miejscu, sprzęt firmy Karcher, dojazd gratis. Wro
cław, ul. Wysockiego 35, tel. 071/328-04-93, 
0607/66-05-04,071/348-66-26 02023091

PRZYJMĘ odzież do sprzedaży na targowisku i giełdzie w 
Legnicy. Legnica, tel. 0602/39-86-47 
PRZYJMĘ KREDYT w wys. 50.000 zł, na okres 3 lat, opro
centowanie w wys. 25% w stosunku rocznym, zabezpiecze
nie. Gizałki, tel. 062/741-14-16 
PRZYJMĘ KREDYT 20.000 zł na 2 lata, umowa notarialna, 
weksel, spłata kwartalna (prowadzę działalność, potrzebuję 
dofinansowania). Zielona Góra, tel. 0607/58-50-43 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ do 10.000 zł na okres 6 miesięcy, bez 
zaświadczeń, na weksel, umowa notarialna. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 0608/23-71-10
PRZYJMĘ 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 nieru
chomości, umowa notarialna. Polanica Zdrój, tel. 
0608/18-61-34,0600/53-81-00,'woj. wałbrzyskie 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 5.000 zł, na 4 mies., oddam 
7.000 zł, bez zaświadczeń o dochodach, umowa notarialna + 
weksel. Trzebnica, tel. 071/312-94-84 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ do 50 tys. zł, jako zabezpieczenie nie
ruchomości. Wrocław, tel. 0603/99-80-27 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 5.000 zł, na 6 mies., oddam 

'  7.000 zł, umowa notarialna + weksel. Wrocław, tel. 
0608/16-25-78
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO posiadam pomieszcze
nia. Głogów, tel. 0600/41-16-63 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO lub inne propozycje - 
posiadam hale 250 m2, biuro 50 m2 w Legnicy. Legnica, tel. 
0601/73-42-70
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO. Legnica, tel. 
0604/18-48-49
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO posiadam warunki. 
Polanica Zdrój, tel. 0608/18-61-34,0600/53-81-00 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO firmy lub hurtowni zwią
zanej z materiałami budowlanymi lub inne propozycje, posia
dam halę o pow. 600 m2, w Głogowie. Polkowice, tel. 
076/831-10-16,0606/44-30-90 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO handlowe, projektuję 
strony internetowe, języki obce, samochód. Wrocław, tel. 
0603/29-93-37
PRZYJMĘ W KOMIS kosiarki, rowery itp., sklep przy głównej 
trasie E-8. Kępno, tel. 062/781-29-21 
O  PRZYJMĘ ZLECENIE na rozbiórkę obiektów prze

mysłowych, w rozliczeniu pozyskany surowiec. 
., tel. 071/785-55-24 80011161

TOP SECRET
BIURO DETEKTYWISTYCZNE
- wywiady i ustalenia, ,
- poszukiwanie osób,
- doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
- działan ia na rzecz firm 
ubezpieczeniowych

- inne niekonwencjonalne usługi.
Tel. 071/338-16-30, 0605/258-260

OP012324

STUDNIE
tel. 071/327-71 -45,0-90 376 374

umiiiJCM
PODNOŚNIKA  
KOSZOUICGO
- wycinka drzew ',-f^pp
- czyszczenie rynien ffc
- awaryjne naprawy dąc|j

tel./fax 071/33 03 091 tel. kom. 0601 703 547

kowalstwo
“PILAR": ogrodzenia, bramy, kraty Q 
ręcznie kute (siatka ogrodzeniowa), 3 

TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE |  
Wrocław, tel. 399-07-72,0-605 252 989 ”

TANIE USŁUGI 
WYWOZU 

GRUZU I ŚMIECI
tel./fax (071) 35-35-948

OP010626 a J 0 7 1 ^ 3 5 ^ 3 1 1 m m
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KARTA KREDYTOWA
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OSUSZANIE BUDYNKÓW MASZYNY 
I URZĄDZENIA

O PODGRZEWACZE WODY - PRZEPŁYWOWE - na
prawa, sprzedaż przepływowych podgrzewaczy 
wody, 380 V, 18,21,24 kW, ceny od 250 do 400 zł, 
gwarancja 24 miesiące, dojazd do 100 km gratis. 
Legnica, tel. 076/862-39-83, 0503/63-82-10 
84014431

O USŁUGI TOKARSKIE od zgrubnych do bardzo pre
cyzyjnych, ceny do uzgodnienia, krótkie terminy, 
fachowe wykonanie, długoletnia praktyka. Bierzy
ce 1, gm. Długołęka, tel. 071/315-48-55 02025371

O WYPOŻYCZALNIA CYKLINIAREK 1-fazowych. Cy- 
klinowanie. Remonty kapitalne cykliniarek. Vide- 
ofilmowanie profesjonalne. Faktury VAT. Wrocław, 
tel. 071/351-87-42, 0602/19-53-58 80010011

USŁUGI M OTO RYZACYJN E
O AUTO-SPAW-PLAST • spawanie i naprawa two

rzyw sztucznych, naprawa wszystkich plastiko
wych części samochodów osobowych i ciężaro
wych, usuwanie pęknięć, wgnieceń i ubytków zde
rzaków, atrap, lamp, zbiorniczków, chłodnic, ko
lektorów, pomp, poduszek pow., osłon lusterek i 
innych części. Wrocław, ul. Hubska 52-54, tel. 
0605/69-23-81 02024961

USŁUGI MOTORYZACYJNE POMOC DROGOWA 24łi 
MECHANIKA - BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO

NAPRAWIAMY SEATA
Zapewniamy częśd (nowe i używane) do 
każdej marki samochodu (osobowe - bus). 

VVroclavv.ul.Samotvvorska12.tei.071/349-18-41.0501460-970
  i m \ m \

USŁUGI TRANSPORTOWE
MITSUBISHI - 3 t 24 m3, plandeka o 
MITSUBISHI - 2,7 t 27 m3, plandeka 2 
MITSUBISHI - 2,5 t 28 m3, plandeka ® 
+ PRZYCZEPA 1 t 27 m3 
LT-35 - 1,5 t | Faktura VAT, koncesja
Świdnica, tel. 074/853 66 49,0604 311 902

TRANSPORT CIĘŻAROWY

Samochód ciężarowy STAR  
lad. 5 ton, z  HDS-em, udźwig 1,5 tony 
tel. 0-607 822 082, dom. 071/328-00-30

USŁUGI TRANSPORTOWE
FIAT DUCATO, 12 m3

0,70zl/km OPOH998

tel. 0-502 677 478
POD EJM Ę STAŁĄ  W SPÓ ŁPRACĘ

TRANSPORT CIĘŻAROWY 
24 t + HDS 2,5 t 

• materiały budowlane 
• maszyny • baraki budowlane 

tel. 0601/72-2*41 Z l l a

KLIMATYZACJE SAMOCHODOWE
DORABIANIE W ĘŻY 

CHŁODNICE, PÓŁOSIE 
SPAWANIE PLASTIKU

Wrocław, ul. Opolska 195 
tel. 071/311-74-05

USŁUGI TRANSPORTOW E 
IVECO DAILY szL 2, 3,21, 28 m3 plandeka 

IVEC0 CARGO szL 2 3,5 1 35 m3 kontener+winda 
IVEC0 DAILY 1,5T 22 m3 plandeka 

§  Własne T-1, T-2, faktury Vat, koncesja 
5  Oleśnica k/Wrocławia
§  tel. 071/399-40-49, 0-601 780 184

PODNOŚNIK 
KOSZOWY 18 m

tel. 0-602 180 524, 071/360-10-30 
Qpm2°33

PODNOŚNIK 
KOSZOWY

18 m, 45 zi/godz. °P011S 
tel. 071/321-14-24,0-601167 787

O AUTOCZYSZCZENIE - kompleksowe czyszczenie 
i mycie samochodów osobowych, u klienta i na 
miejscu, sprzęt firmy Karcher, dojazd gratis. Wro
cław, ul. Wysockiego 35, tel. 071/328-04-93, 
0607/66-05-04,071/348-66-26 02023091

O AUTONAPRAWAKRECZMER mechanika, elektro
mechanika, diagnostyka, blacharstwo, lakiernie- 
two, bezpłatna wymiana oleju (Elf)! Bezpłatny test 
płynu hamulcowego • to bezpieczeństwo Twoje i 
Twojej rodzinyl Bezpłatna analiza spalinl. Wro
cław, ul. Grota Roweckiego 91, tel. 071/364-88-98 
01025221

USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANS- 
_________ PORTOW E_________
O „ADAC” USŁUGI TRANSPORTOWO - PORZĄDKO

WE : wywóz gruzu, śmieci itp., porządkowanie pla
ców, podwórek. Star wywrotka, ład. 6 ton, zała
dunek gratis. Wrocław, tel. 071/352-81-21, 
0608/36-41-02 (24 godz.) 02022051

g K ra jo w y  I zag ran iczn y .
r ó ż n e  t o w a r  v  

9 P o i e m n o ś ć  2 7 m ' 
* p r z y c z e p a  2 5 m 3

t F A K T U R Y  V A T
ę ś c lą a a n ie  sam o ch o d ó w  | 

l a w e t a  I s k r z y n i a

Mel; 0601 184 372,

„Q U A T R O ”  0P011999 
KOMPLETNA BUDOWA OGRODZEŃ 

ŚLUSARSTWO - STOLARSTWO
Wrocław, ul. Prusicka 12 

tel. 327-60-03,0-601 737 266

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE. 
TECHNOLOGIA INIEKCJI KRYSTALICZNEJ 

teljfan 076/81-87-223, tel. 0-603 16 63 66 
www.osuszaniedomow.hg.pl CPC0 5 7 9 5

K L N d re w n o  •  p ły ta  •  o k le ln y  eg z o ty c z n e  
m e b le , d rzw i, z a b u d o w y  
k lasy cz n e  1 w sp ó łc z e sn e  £

Wrocław, ul. Dróżnicza 60, tel. (071) 33 66 575
STOLARSTWO

O „ADAMS” - TANI TRANSPORT trasy kolejowe, od 
1 do 15 europalet, auta z windami samozaładow- 
czymi. Podejmę stałą współpracę. Wrocław, tel. 
071/313-12-35 /fax, 0605/24-32-98, 0607/23-97-60 
81011291

O A.B.A. Bus VW T4 - transport 9 osób lub towaru 
do 1.5 tony, trasy krajowe i zagraniczne, całodo
bowo. Ceny konkurencyjne, faktury VAT, rachun
ki. Wrocław, tel. 0501/41-87-94 02021631

O BUS - TRANSPORT 8 osób lub 1,51, wyjazdy oko
licznościowe. Faktury VAT. ., tel. 071/339-84-54, 
0601/79-08-13 81012081

O BUS BLASZAK ład. 1,6 t, wym. 170 x 170 x 400 
cm, teren całego kraju, faktury VAT. Wrocław, tel. 
0602/78-48-89 02025201

O FIRMA OFERUJE USŁUGI TRANSPORTOWE oraz 
wykonanie i montaż wyrobów ślusarskich: ogro
dzenia zwykłe i kute, bramy, barierki itp., tel. 
0607/14-51-30 80008611

O POSIADAMY SAMOCHODY CIĘŻAROWE rok pro
dukcji 1995-1996, o ład. 3 i 3,51 kubatura 33 m3, 
wym. 5,5 x 2,65 x 2,25 m, całodobowo, faktura VAT. 
Wrocław, tel. 071/787-38-09, 0607/47-72-40 
01029081

O PRZEWOZY OSÓB I BAGAŻU - VW T4, trasy kra- 
jowe. Szybko i solidnie. Faktury VAT. Wrocław, tel. 
0603/54-41-55 02023231

O PRZEWÓZ OSÓB (8+1] lub towaru (do 900 kg) - 
dyspozycyjny kierowca z Fordem Transitem ocze
kuje propozycji. Wrocław, tel. 071/392-61-26, 
0604/25-95-77 02024781

O ROBOTY ZIEMNE. Koparkoładowarki (wykopy, ni
welacje terenu), Kamazy wywrotki (wywóz ziemi 
gruzu, przywóz piasku, żwiruj tłucznia i ziemi uro
dzajnej do ogrodu). Wrocław, tel. 0602/23-46-80 
02024101

O TRANSPORT 1.5 tony, Mercedes 207 D (podwyż
szony), ceny od 70 gr/km, faktury VAT. Również 
przewozy aut na lawecie. Nawiążę wspópracę., tei. 
071/313-83-99,0601/97-48-27 02024521

O TRANSPORT samochodem ciężarowym STAR 
200, plandeka, ład. 6 ton, teren całego kraju, moż
liwość stałej współpracy, tanio. Wrocław, tel. 
0604/33-69-62 01029841

O TRANSPORT CIĘŻAROWY OFERUJE: podstawia
nie kontenerów na place budów, wywóz odpadów, 
gruzu, szlaki, ziemi itp., przewóz kruszywa. Wro
cław, tel. 071/368-17-62,0601/79-25-59 01029831 

O TRANSPORT CIĘŻAROWY osobowy * przyczepa, 
na terenie Polski i za granicę, przeprowadzki (ca
łodobowo), nawiążę stałą współpracę z firmami 
kurierskimi, faktury VAT - tanio!. Wrocław, teł. 
071/789-67-95,0601/89-28-71 81011861

O TRANSPORT SAMOCHODOWY-Mercedes Sprin
ter maxi, trasy krajowe i zagraniczne, dyspozy
cyjność, OC przewoźnika, przyczepa laweta. Mile 
widziana stała współpraca. Wrocław, tel. 
071/364-10-67,0605/05-95-13 całą dobę 01029381 

O TRANSPORT - MERCEDES SPRINTER MAXI ład.
1,51, kubatura 13,5 m3, dł. 4,20 m, Mercedes 310, 
kontener, szer. 200 cm, dł. 410 cm, ceny konku
rencyjne, faktura VAT. Wrocław, tel. 071/372-76-33, 
0606/85-04-64 01030311

O TRANSPORT, PRZEPROWADZKI - VW Transpor
ter. Wrocław, tel. 0605/10-83-08, 071/353-54-13 
02024841

O USŁUGI TRANSPORTOWE Posiadam Fiata Duca- 
to 14,1996 r., maksymalnie przedłużony i podwyż
szony, niskie ceny (możliwość negocjacji). Mile 
widziana stała współpraca. Siechnice, gm. Sw.Ka- 
tarzyna, tel. 071/311-51-81, 0602/28-65-06 
02024411

O USŁUGI TRANSPORTOWE-przewozy osób (Ford 
Transit 8-osobowy) lub towaru (dodatkowo przy- 
czepka). Jacek, Świdnica, tel. 074/851-24-27 po 
godz. 19,0607/82-76-72 p. Jacek 03003031 

O USŁUGI TRANSPORTOWE • dwa samochody IVE- 
CO 35-10 Maxi, ład. 2 tony, całodobowa dyspozy
cyjność, trasy krajowe i zagraniczne, ceny od 0.80 
zł/km, faktury VAT. Wrocław, tel. 0600/83-15-97 
02024471

O USŁUGI TRANSPORTOWE samochodami o ład.
6-30 ton. Piasek - .12 zł/t, podsypka -10 zł/t, zie
mia urodzajna -14 zł/t Te oraz inne usługi oferu
jemy w firmie „W&G Trans”. Wrocław, tel. 
0605/62-04-28,071/315-22-30 01028441

O USŁUGI TRANSPORTOWE przewóz piasku, żwi
ru, wywóz ziemi, gruzu, śmieci, nieczystości po 
budowie, przywóz piasku (tańszego), przywóz zie
mi do ogrodu. Rozbiórki starych budynków i inne, 
wykopy pod budynki, szamba. Załadunek ręczny 
lub mechaniczny. Posiadam koparkoładowarkę

Ostrówek i Fadromę oraz samochody skrzynio
we • wywrotki, o ład. 6-12 t, Wrocław, tel. 
071/329-54-11,0602/39-27-94 81011851

O USŁUGI TRANSPORTOWE, podstawianie konte
nera, wywóz gruzu, nieczystości stałych, złomu. 
Transport piasku, żwiru (wywrotka). Wrocław, tel. 
0601/71-61-18,071/327-60-46 02Ó23451

USŁUGI BUDOWLANO-MONTA- 
___________ ŻOWE .
O „SEMBUD" - WYKONYWANIE FUNDAMENTÓW, 

budowa domów jednorodzinnych, stan surowy, 
pod klucz, prace ogólnobudowlane, wykończenia 
wnętrz. Tanio, solidnie. Wrocław, tel. 
071/372-64-60,0605/65-05-88 01024611

O „SETEX” USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE oferuje: 
listwy gipsowe, fasety, rozety, zdobienie szkła. 
Produkcja i usługi. Również gładzie, glazura. Wro
cław, tel. 071/325-19-67,071/328-20-32 01026031 

O A FIRMA „WABUD” oferuje kompleksową budo
wę i remonty dachów, więżby dachowe, krycie da
chówką, blachą oraz inne prace budowlane, do- 
cieplenia, tynki strukturalne, naturalne, regipsy, 
gładzie, glazura. Wrocław, tel. 071/321-94-78, 
0600/36-60-94 02024211

O BLACHARSTWO, DEKARSTWO, regipsy, malowa
nie, szpachlowanie, wkłady kominowe, rury kwa- 
so- i żaroodporne., tel. 071/318-63-79, 
0604/08-12-32 01028431

O BLACHARSTWO, DEKARSTWO, płyty gipsowe, 
szpachlowanie, malowanie., tel. 0603/25-25-38 
02023291

Ogrodzenia, balustrady, kraty 
kute i zwykle, konstrukcje stalowe

DOMMETAL I
071/354-14-75, 0-502 128 363 §

(WYROBY Z KAMIENIA
“TROGMA"

♦ parapety ♦ schody ♦ 
♦ blaty ♦

według indywidualnych zamówień

Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 3 
ltel./fax. 071/311-06-96,0-609 513 999

USŁUGI BUDOW LANE a
o

• tynki gipsowe • posadzki • płyty o 
gipsowo-kartonowe • ściany • poddasza • 

docieplenia elewacji • stany surowe *'

tel. 0-609 524 024
nie. Wrocław, tel. 071/372-64-60, 0605/65-05-88 
01024621

O INSTALACJE: CO, woda, gaz, kanalizacja. Sprze
daż i montaż kotłów CO, wkładów kominowych, 
ogrzewania podłogowego i kominków z płasz
czem wodnym do inst CO (tylko 7% VAT). Facho
we doradztwo, konkurencyjne ceny i rabaty. Wro
cław, tel. 071/329-70-78,0501/02-60-52 01030301 

O INSTALATORSTWO SANITARNE gazowe, 
wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie, awarie. Wro
cław, tel. 071/354-22-35 85001381

O OGRODZENIA I BALUSTRADY spawane, metalo
plastyka., tel. 0501/71-80-16 po godz. 15, 
071/311-91-58 01029301

TYNKI GIPSOWE? 
AGREGATEM  \

PBHill „R0BK0N" ROBERT KONIECZNY 
tel. 0-601 580 646, 074/815-73-43

BUDOWA D0M0W
TYNKI GIPSOWE I CEMENTOWE

W YSOKA JAKOŚĆ O P0 1 2 2 0 2

tel. 0-604 663 782

O BRUKARSTWO • wykonywanie nawierzchni z 
kostki betonowej, granit marmur, klinkier, odwod
nienia liniowe, kanalizacja zewn., studzienki, ta
rasy, ogrodzenia, profesjonalne wykonawstwo, 
solidnie, tanio, wieloletnia gwarancja., tel. 
071/318-98-97,0503/61-93-96 02024951

O BUDOWA DOMÓW, remonty • tanio!. Wrocław, tel.
071/362-28-09,0602/84-22-70 02024141

O BUDOWA I REMONTY DACHÓW, ocieplanie bu
dynków, tynki strukturalne oraz wszelkie inne pra
ce remontowo-budowlane, własne rusztowania 
elewacyjne. Solidne i niedrogie wykonawsto. Jaź
wina 98, tel. 071/393-80-29, 0602/55-38-71 
01029861

O DOCIEPLENIA BUDYNKÓW tynki strukturalne, 
akrylowe, mineralne, własne rusztowania, solid
nie i tanio, faktura VAT. Wrocław, tel. 0503/06-25-50 
01028931

O DOCIEPLENIA, tynki strukturalne, akrylowe, mi
neralne, regipsy - kompleksowo, tanio, solidnie., 
tel. 071/321-94-78, 0600/36-60-94 02024251

O EKO-BUD ŚWIDNICA SP. Z O.O. Firma wykonuje 
systemowe docieplanie budynków, wynajmuje 
rusztowania zewnętrzne; tynki wewnętrzne gip
sowe. Świdnica, tel. 074/851-32-72 (oraz fax), 
0601/14-66-11 01023211

O ELEWACJE • DOCIEPLENIA 15 lat gwarancji przy 
zastosowaniu materiałów jednej firmy, posiada
my własne rusztowania, prowadzimy również nad
zory budowlane. tel. 071/354-26-87, 
0608/68-95-42 02021081

O ELEWACJE, docieplenia, tynki akrylowe, mineral
ne, remonty elewacji, fachowe wykończenia takie 
jak: podbitka pod dach, wymiana okien i drzwi, 
parapety, wymiana rynien oraz inne prace na ży
czenie, tanio. Posiadamy własne rusztowanie. 
Wrocław, tel. 0608/62-24-85 02024641

O FIRMA BUDOWLANA przyjmie zlecenie na budo
wę domu, remonty, wieloletnie doświadczenie, 
faktury VAT. Środa Śląska, tel. 071/317-84-46, 
0608/66-28-77 01030771

O FIRMA REMONTOWO - BUDOWLANA systemy do- 
ciepleń, elewacje budynków, tynki strukturalne, 
remonty mieszkań, biur i sklepów, wynajem i mon
taż rusztowań. Marek Jankowski, 59-421 Kaczo
rów, Mysłów 96, gm. Bolków, tel. 075/741-23-30 
84016341

O FIRMA „SOLBRUK” • wykonujemy solidnie usłu
gi brukarskie (chodniki, parkingi, podjazdy itp.) 
oraz budowlane (glazura, wykończenia łazienek, 
kuchni) itp. Wrocław, tel.. 071/341-91-58, 
0601/77-82-87 01026591

O INSTALACJE CO, wodno-kanalizacyjne, kotłownie 
olejowe, gazowe - projektowanie, wykonawstwo, 
wyceny indywidualne., tel. 090/38-60-21, 
0502/38-60-21 02024361

O INSTALACJE CO I wodno-kanalizacyjne, kotłow
nie (wykonawstwo, projektowanie). Tanio i solid-

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
NAJNIŻSZE CENY, 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, 
TERMINOWOŚĆ

tel./fax 071/345-82-83

STUDNIE 
WIERCONE 1

tel. 071 /351 -25-24.0-501 485157

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

O P012209

O OGRODZENIA OGRÓDKÓW, działek budowla
nych, rekreacyjnych lub placów, kompletne: siat
ka, słupki, podmurówki, bramy, furtki. Różne wy
sokości. Wykonuję szybko i solidnie. W czerwcu 
zniżka do 10%. Wrocław, tel. 071/347-89-66 
01030011

O OSUSZANIE BUDYNKÓW - izolacje poziome i pio
nowe, usługi ogólnobudowlane, tanio i solidnie. 
Środa Śląska, tel. 071/317-52-14, 0601/79-29-17 
01030801

O PRZESIĘBIORSTWO BUDOWLANE „TELKA” ofe
ruje usługi w zakresie: tynki maszynowe, stany 
surowe, elewacje, glazura, wynajem i montaż 
rusztowań. Gwarancja na prace do 5 lat, tel. 
0602/33-05-85,071/399-99-99 01029551

O TECHNOLOGIE GIPSOWE: tynki maszynowe, pły
ta G-K, gładzie. Kompleksowo, szybko, profesjo
nalnie. Posiadamy referencje, udzielamy gwaran
cji do 5 lat, tel. 0602/33-05-85, 0600/85-91-27 
01029531

O TRAK PRZEWOŹNY - przecieranie drewna u klien
ta. Więżby dachowe, bale, deski itp. ., tel. 
076/858-46-99 03006051

O UKŁADANIE WYKŁADZIN DYWANOWYCH PCV, 
gumowych, paneli podłogowych i parkietów, z cy- 
klinowaniem. Trzebnica, tel. 071/312-05-91 /fax, 
0608/25-06-63 82001051

O USŁUGI C1ESIELSKO-DEKARSK1E oraz ogólnobu
dowlane: budowa domów jednorodzinnych, re
monty, montaż płyt G-K, glazura, pokrycia dacho
we, blacha, dachówka, gonty. Długołęka,, tel. 
071/315-21-99,0600/82-03-95 02022061

O USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE: budowa domów, 
wykopy ręczne i mechaniczne, budowa basenów, 
szamb, oczyszczalni ścieków, przyłącza do bu
dynków, transport wywrotkami Kamaz (piasek, 
żwir, szlaka, humus, gruz), prace brukarskie. Wro
cław, tel. 0604/34-79-86,071/338-26-44 81011691

O  1. PRASA CIERNA ■ ŚRUBOWA PC-100 2. Automat 
tokarski DAR-46, 3. Wózek widłowy spalinowy 
DV-1661.28.10,4. Szlifierka do płaszczyzn typ SPD 
30B., tel. 071/316-21-91,0601/71-18-24 02023991 

O  AGREGATY CHŁODNICZE od 1.800 do 2.200 zł; 
parowniki, chłodnice do komór chłodniczych, 
szer. 7.5 cm; patelnia gastronomiczna, duża, 380 
V; regulator temperatury - 800 zł. Żebrzydowa, tel. 
075/732-13-96,0605-07-70-38 01029931 

AGREGAT CHŁODNICZY COPELAND 9.85 m3, skraplacz 
sufitowy, komplet, -12.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-13-57 
AGREGAT CHŁODNICZY samochodowy, kompletny, - 3.500 
zł. Jawor, tel. 0604/50-20-75
AGREGAT CHŁODNICZY kompl., 2 szt. - 600 zł/szt. Stary 
śleszów, gm. Żórawina, tel. 071/311-45-76 
AGREGAT CHŁODNICZY SAF z parownikiem i osprzętem, -
1.300 zł. Wilkonice, tel. 065/573-65-70 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 55 kW, silnik SW-400,20 mtg., 
na wózku, -12.000 zł. Bierutów, tel. 0605/21-22-06. woj. wro
cławskie
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. japońskiej, 4 kW, 220' 
V, nowy, - 3.000 zł i AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY BRIGS
1.8 kW, 220 V, nowy, - 1.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-21-72,0605/95-17-36 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY stacjonarny, 60 kW, silnik
6-cylindrowy Leyland, prądnica produkcji niemieckiej oraz sza
fa sterownicza, - 25.000 zł. Legnica, tel. 0607/24-48-34 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY nowy, 4,1 kW benzyna, - 2.900 
zl. Leszno, tel. 065/520-56-71
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. japońskiej. 750 W. wa
lizkowy, mało używany, stan b. dobry, -1.600 zł. Namysłów, 
tel. 0603/77-24-00
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW, zużycie 0.61 benzyny, - 
750 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-29-33 1
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW. 2 x 220 V, na benzynę 
bezoł., 4-suw, nowy model, zużycie paliwa - 0.5 l/godz., fa
brycznie nowy, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 1.1 KW. 23 kg, benzyna Pb,
4-suw, nowy, - 700 zł. Wrocław, tel. 0607/27-21-42 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW, stan idealny, mało uży
wany, - 850 zł. Wrocław, tel. 0601/71-64-63 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY nowy, ekonomiczny, silnik 14 
KM, moc 8 kW, - 4.300 zł. Wrocław, teł. 342-63-22 do godz. 15 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 650 W, cichy, fabrycznie nowy, 
przeznaczony na działki, kempingi, cena 1.600 zł i drugi 4 
kW, 1 x 380 V, fabrycznie nowy, silnik Briggs Strattion, - 3.800 
zł. Wrodaw, tel. 071/399-09-28,0601/71-28-17 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, diesel 2.8 kW, 2 x 220 V, fa
brycznie nowy, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/399-09-28, 
0601/71-28-17
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GENERAC VT-20001700 W. 
220 V, zużycie paliwa 0.5 l/godz., 4-suw, nowy, nie używany, 
zapakowany, - 1.050 zł. Złotoryja, tel. 0602/31-28-77, 
076/878-25-94
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY HONDA NW 180,1998 r. ze 
spawarką na 220 V i 400 V, - 6.500 zł. Zawiść, gm. Pokój, tel. 
0601/88-50-19, woj. opolskie
AGREGAT SPAWALNICZY EWD-3-300 na przyczepce
1-osiowej, napęd silnikiem C-330 D, nowy, - 4.500 zł. Roz- 
tocznik, gm. Dzierżoniów, tel. 074/830-17-38 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY KAESER100 śrubowy, na pod
woziu kołowym z hamulcami, silnik 4-cylindrowy, wyd. 10 
m3/min, możliwość podłączenia 5 urządzeń równocześnie, 
mało używany, - 23.000 z ł.., tel. 0603/93-78-82 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY 1 JS 60 M napięcie 380 V, wy
dajność 6 Nm3/h, - 250 zł. Czamy Bór, tel. 074/845-07-01 po, 
godz. 16
AGREGAT SPRĘŻARKOWY spalinowy, diesel, SW-400, na 
podwoziu 1-osiowym, wydajność 5 m3/min, ciśnienie robo
cze 12 atm, 150 godzin po remoncie kapitalnym, udoku
mentowane, - 4.500 zł. Lubin, tel. 0502/60-93-39 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY A50-380-400 wydajność 50 
m3/godz., 1 MPa, silnik 7.5 kW, zbiornik 400 I, -15.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-50-39 w godz. 7-15 
AGREGATY CHŁODNICZE 2 komplety, pompa głębinowa, 
nierdzewna, nowa, wdągarka ell. 1.51, -1.900 zł. Chojnów, 
tel. 0503/89-59-93
AGREGATY GAŚNICZE gaśnice śniegowe, różne - od 100 
do 300 zł. Wrodaw, tel. 0600/17-46-46 
APARATY WSADOWE DO PIECÓW PIEKARNICZYCH 
nowe, - 750 zł. Lubin, tel. 076/749-45-81 
AUTOKLAW PAROWY 10001, pionowy oraz kodoł warzelny 
WKA-20,5001 i 1501, - 7.000 zł. Wałbrzych, tel. 0602/30-75-80 
AUTOMAT TOKARSKI typ .Leningrad’ , -1.800 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-10-02
AUTOMAT TOKARSKI KOMSOMOLEC mało używany, -
2.500 zł. Wrodaw. tel. 071/339-80-30 
BELOWNICA DO MAKULATURY, - 7.000 zł. Legnica, tel. 
076/855-41-23.0601/89-05-08 
BUTLA C02 20 kg, pełna, legalizowana oraz 6 kg, pełna, le
galizowana -100 zł, kpi. spawalniczy, reduktory, palniki węże, 
nowe • 550 zł/kpi., elektrody wolfram fi 2,4, do miedzi - 6 zł/szt, 
tarcza widiowa do drewna i aluminium -100 zł, stabilizator 
napięda - 60 zł. Wrocław, tel. 071/357-71-28 
BUTLA TLENOWA, -100 zł. Chełmiec, tel. 076/871-80-88

CENTRUM WYNAJMU 
SPRZĘTU BUDOWLANEGO

• zagęszczarki gruntu •
• minikoparki • pomoc drogowa •
USŁUGI - WYNAJEM 
Wrocław, ul. Strachocińska 198 
tel7fax 071/346-66-15,0-604436 873

OP012120

BUTLA TLENOWA pełna, z legalizacją do 2005 r. -180 zl, 
reduktor tlenowy, nowy -140 zł, acetylenowy, nowy - 80 zł, 
kpi. palników do dęcia i spawania gazowego, w skrzynce, 
nowe - 320 zł. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po 20 
BUTLE ACETYLENOWE 2 szt -150 zł/szt. Kłodzko, teł. 
0601/62-91-17
BUTLE C02 50 kg, legalizacja -110 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/781-99-50
BUTLE DO MIGOMATU C02, Argon, Argomix, legalizowane
-100 zł - 200 zł. Oleśnica, tel. 071/314-20-26
BUTLE TLENOWE 2 szt. pełne i reduktor, palniki, kpi, - 350
zł. Wałbrzych, tel. 074/844-05-91,844-98-54
CEWKA DO TRANSFORMATORA spawarki SPB-315 Bester,
kompletna, • 300 zł. Chojnów, tel. 076/818-88-20,
0602/69-67-72
CHŁODNIA 6-komorowa, agregat Copeland 380 V, wym. 400 
x 210 x 170 cm, stan b. dobry, - 4.500 zł. Brzeg, tel. 
0601/50-41-92
CHŁODNIA do głębokiego mrożenia, 60 m3, • 9.000 zł. Choj
nów, tel. 0503/89-59-93
CHŁODNIA KONTENEROWA 20-stopowa, dł. 6,20 m, szer. 
2,44 m, wys. 2,65 m, agregat LKE (Daikin) Ind. 8 CD, 1983 r.,

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄS KA 5 * 94 spis tre śc ip a trzśftoWaSf(rozkładowa)*■'< 1.06.2001

http://www.osuszaniedomow.hg.pl


jtó<k380 V, 18C/38C, - 18.000 zl + VAT. Uszoa, tel. 
065/529-50-09,0602/83-31-31 
CYKLINIARKA bębnowa, piętrowa, 220V, 2.2 kW, dł. 30 cm, 
nowa, serwisowana, - 2.600 zł. Jedlnia-Letnisko, tel. 
048/322-11-14
CYKLINIARKA stan b. dobry, 220 V, - 1.650 zł. Legnica, tel. 
076/854-72-28,0603/31-44-54 
CZOPIARKA HELMA obwiedniowa, - 11.000 zł. Opatówek, 
teł. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
DESKA DO PRASOWANIA SINGER profesjonalna, z grzał
ką i-odciągiem pary+profesjonalne żelazko z wytwornicą pary,
- 600 zł. Wrocław, tel. 071/328-13-47,0503/50-86-33 
DŁUTOWNICA DO FREZARKI, • 280 zł. Strzelin, tel. 
071/392-35-39
DOCIERACZKA DO GŁOWIC DSE 400, -1.000 zł. Gliwice, 
tel. 0501/82-46-30
DYSTRYBUTOR PALIW ADAST - 2.500-4.000 zł. Piotrowi
ce, tel. 0600/87-55-74,076/870-51-57 
DZIELARKA DO BUŁEK pełny automat, Wernera, • 2.700 zł. 
Wrocław, tel. 329-58-42,326-21-40 
DŹWIG DO ZAŁADUNKU DREWNA. 1990 r. zasięg 6.85 m, 
udźwig 880 kg, waga 1560 kg, pompa i zbiornik oleju, doku
mentacja dozoru, stan b. dobry, • 12.500 zł. Długopole Gór
ne, tel. 074/813-90-83
DŹWIG TOWAROWO - OSOBOWY udźwig 1000 kg, - 4.000 
zł. Opatówek, tel. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
ELEKTRODY EB-125 średn. 3.15 mm -18 zł/opakowanie, 
ER-246 -18 zł/opakowanie, K50R, średn. 2.5 mm -18 zł/opa
kowanie. Kamienna Góra, tel. 075/744-12-43 
ELEKTROZAWORY do hydrauliki i pneumatyki • 110 zł/szt. 
Rawicz, tel. 065/546-35-10
FILTR ODWADNIACZ sprężonego pow. Wan, fabr. • 250 zł i 
FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY 380 V dużej mocy, nowy - 
250 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
FILTRY ODWADNIACZE - 110 zł/szt. Rawicz, tel. 
065/546-35-10
FORMIERKA PRÓŻNIOWA 2-stanowiskowa, - 15.000 zł. 
Bełchatów, tel. 044/632-21-56
FORMY WTRYSKOWE 4-gniazdowe, fiolka 14 ml z nakręt
ką, - 5.00021. Wrocław, tel. 0601/73-21-43 
FREZARKA PEMAL oscylacyjna, pozioma, - 6.900 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/713-70-08
FREZARKA blat 100x70 cm, - 1.600 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-48-94
FREZARKA dołnowrzecionowa, prod. niemieckiej, z posuwem 
i ruchomym bocznym stołem, stan b. dobry, - 7.300 zł. Wro
cław, tel. 071/391-95-41
FREZARKA 1 FRA PRUSZKÓW pionowa, stół 1.000 x 280, 
w ciągłej eksploatacji, - 3.500 zł. Wysocko, gm. Przygodzice, 
tel. 062/592-64-72,0604/81-11-86 
FREZARKA, 1960 r: pionowa, waga 6,51, silnik 11 kW. tech
nicznie sprawna, posuwy mechaniczne stołu, obracany, 16 
prędkości obrotów wrzeciona, możliwość wiercenia otworów,
- 6.000 zł lub zamienię na samochód. Wrocław, tel. 
0609/41-87-53-
FREZARKA DO DREWNA dołnowrzecionowa, długie wrze
ciona, w uchwycie, - 2.500 zł lub zamienię na tarcicę sosno
wą. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-99-64 
FREZARKA DO DREWNA ręczna, + 6 frezów, - 350 zł. Kro
sno Odrz., tel. 068/383-84-95
FREZARKA DO DREWNA stalowy korpus, wrzeciono 25 mm, 
-1.100 zł. Ostrów Wlkp., tei. 062/593-00-48 
FREZARKA DO DREWNA, 1992 r. fabryczna, 3 zakresy ob
rotów, wózek boczny, stan idealny, - 4.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/764-44-70
FREZARKA DO METALU stołowa, uniwersalna, pionowo-po- 
zioma, stan b. dobry, - 5.500 zł. Gliwice, tel. 032/232-19-17 
FREZARKA DO METALU 6P81, 1976 r. pozioma, prod. 
ZSRR, - 5.000 zł + VAT. Nysa, tel. 077/433-76-07 
FREZARKA - CZOPIARKA, - 7.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
0608/84-00-61,071/310-15-87 
GIĘTARKA DO BLACH duża, ręczna, 2 m x 3 mm - 3.000 zł, 
mała, żeliwna, ręczna, 1 m x 2 mm - 650 zł. Kędzierzyn Koź
le, tel. 077/483-25-74
GIĘTARKA DO PŁASKOWNIKÓW I PRĘTÓW METALO
WYCH do wyrobu ozdobnych krat, ram, balustrad, -1.950 zł. 
Kraków, tel. 012/278-46-45,0602/57-34-53 
GIĘTARKA DO PRAC DEKARSKICH 2.5 m.b, - 1.900 zł. 
Sędziejowice, tel. 043/677-18-55, Wrocław. 071/311-11-27 
GIĘTARKA DO RUR hydrauliczna, - 350 zł. Wrocław, tel.
363-44-54
GILOTYNA B1 Maxima, - 22.000 zł. Opole, tel. 0501/35-38-67 
GILOTYNA MAXIMAszer. cięcia noża 80 cm, - 7.500 zł. Wro
cław, tel. 071/328-14-19

AUTOMATY TOKARSKIE WIELOWRZECIONOWE
- WOLNE MOCE PRZEROBOWE

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE
OBRÓBKI SKRAWANIEM S

Wrocław, ul. Krzemieniecka 90
tel. 071/357-08-63

GILOTYNA DO BLACH POKRYCIOWYCH 2.5 m.b, - 2.950 
zł. Sędziejowice, tel. 043/677-18-55, Wrocław, 071/311-11-27 
GILOTYNA DO BLACHY NG 3,3 dł. cięcia 200 cm, cena -
10.000 zł oraz NG 5,5 dł. cięcia, 250 mm, cena - 12.000 zł. 
Oława, tel. 071/313-89-05
GŁOWICA DO DREWNA 12 par wymiennych noży o różnych 
profilach, -190 zł. Wołów, tel. 0601/19-14-48 
GŁOWICA DO PRODUKCJI OKIEN LEIPZA oryginalna, -
50.000 zł. Siciny, tel. 065/543-52-57
GŁOWICA FREZERSKA nowa, z płytkami, fi 200, - 220 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-35-39
GRUBOŚCIÓWKA 60 cm - 3.000 zl, silnik 11 KM, 2860 obro- 
tów, kołnierzowy • 350 zł. Leszno, tel. 065/520-52-32, 
0605/22-54-66
GRUBOŚCIÓWKA 60 cm, odlew żeliwny, fabryczna, - 5.600 
zł. Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
GWINTOWNICA DO METALU pionowa, z osprzętem, gwinty 
od M̂ -6 do M-3Q, - 2.700 zł. Gostyń, tel. 065/571-03-07 • 
GWINTOWNICA DO RUR GW'100 technicznie sprawna, śred
nica rur hydraulicznych 100 mm, mało używana, • 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/60-81-50
IMADŁA różne, od 100 zł. Bolesławiec, tel, 075/732-13-57 
IMADŁ& KOWALSKIE duże. - 300 zł. WroćłaW; tel. 
071/346-49-89 po godz. 20
IMADŁO MASZYNOWE 100", - 200 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
IMADŁO STOŁOWE 150', - 120 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
IMAK NOŻOWY do tokarki uniwersalnej TUR 40/50 • 600 zł. 
Niemcza, tel. 074/837-63-58
KABEL SPAWALNICZY fi 12 - 10 zł/mb. Wrocław, tel. 
071/357-32-85
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 120 bar, 220 V, - 370 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-21-72,0605/95-17-36 
KARCHER 100-170 bar, dozownik na płyny, dwie dysze, fa
brycznie nowy, • 470 zł oraz węże dysze zwykłe i rotacyjne • 
70 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
KARCHER odkurzacz przemysłowy, -1.500 zł. Wrocław, tel. 
369-52-81 w godz. 8-14
KARCHER HDS 1295 wysokociśnieniowa, na gwarancji, +
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tel. (071) 318 01 07
przystawka do piaskowania, - 11.000 zł. Oleśnica, woj. wro
cławskie, tel. 0503/63-86-24
KARCHER HDS 1590 380 V, 170 bar, ciepła woda i inne, -
3.200 zł. Legnica, tel. 0503/39-71-33 
KARCHER M-1000 mało używany, - 400 zł. Opole, tel. 
077/454-38-79
KARCHER PUZZI-2 + końcówka do tapicerki, • 2.000 zł. Zbą
szynek, tel. 0605/04-49-39
KOŁNIERZE STALOWE cena 1 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
KOŁO PASOWE bliźniacze, fi zewn. 22 cm wewn. 33 mm, - 
60 zł. Wołów. tel. 0601/19-14-48 
KOMORA CHŁODNICZA wym. 2 x 2 x 2 m. - 2.500 zł. Wro
cław. tel. 0501/41-15-84
KOMPLET SPAWALNICZY tlen + acetylen, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-03=60
KOPIARKA DO RZEŹB 8-stanowiskowa, prod. włoskiej, au
tomatyczny posuw i docisk, wyrzynarka taśmowa, - 32.000 
zł. Kowary, tel. 075/718-32-45
KOPIORAMA prod. niemieckiej firmy Hohlux, duży format, • 
800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-47-45,0601/19-69-61 
KOPIORAMA DUPLOMAT format B-3, - 2.500 zł. Legnica, 
tel. 0601/73-42-70
KOŚCIARKA stan b. dobry, - 350 z ł.., gm. Bojanowo P., tel. 
065/545-97-73 po godz. 16
KOWADŁO, - 160 zł. Lipnica, gm. środa śląska, tel. 
071/317-33-88
KSZTAŁTKI ŻELIWNE tzw. .prostki' fi 150 mm, dł. 300 mm 
(3 szt.)-10 zł/szt., fi 100 mm,dł. 300 mm (1 szt.)'-5 zł, fi 100 
mm, dł. 450 mm (1 śzt.) - 5 zł/szt., fi 70-mm, dł. 300 mm (4 
szt.) - 5 zł/szt. Wrocław, tel. 071/368-17-45 
KUPIĘ AGREGATY oraz silniki elektryczne, złom metali ko
lorowych oraz stalowy, nawiążę współpracę - transport wła
sny. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
KUPIĘ BUTLE TLENOWE przemysłowe. Wrocław, teł. 
071/785-55-15,0602/57-90-30 
KUPIĘ BUTLĘ ACETYLENOWĄ bez legalizacji. Bolesławiec, 
tel. 075/732-77-54
KUPIĘ ELEKTRONARZĘDZIA. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
KUPIĘ FREZARKI funkcjonalne, model 8, wielkość 2 i 3, wło
skie, duńskie, czechosłowackie, radzieckie. Cybinka, tel. 
068/391-58-01 od 15-19
KUPIĘ KOWADŁO KOWALSKIE kuźnię połową, giętarkę 
kowalską do obręczy. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ LAMOWAK typu słup, śzer. lamowania 25 mm, do
brej firmy. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-22-09 
KUPIĘ ŁOŻYSKA TOCZNE różne. Wrocław, tel. 
0601/96-40-54
KUPIĘ MASZYNĘSTOLARSKĄ .kombajn", może być do re
montu, np. DYMA. Legnickie Pole. tel. 076/858-25-77 
KUPIĘ MASZYNY KRAWIECKIE, noże krawieckie oraz urzą
dzenia do prasowania. Świdnica, tel. 074/845-38-73 
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE piłęi grubościówkę, frezar
kę, wyrówniarkę. Kłodzko, tel. 0603/16-55-95 
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE : wyrówniarkę, frezarkę, 
grubościówkę i szlifierkę taśmową. Lubin, tel. 076/842-70-11 
KUPIĘ MOTOREDUKTORY do 1 kW, z regulacją obrotów, 
używane, sprawne. Wrocław, tel. 071/346-26-02 
KUPIĘ PAROWNIK CHŁODNICZY od 17 do 30 kW, blachy, 
rury kwasoodporne, zbiornik kwasoodpomy 5-7 tys. litrów. 
Grodzisk, tel. 061/444-34-96,0602/35-89-80 
KUPIĘ PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY BESTER lub OZAS, 
do 200 A, stan b. dobry. Konary, gm. Miejska Górka, tel. 
065/547-76-38
KUPIĘ PRASĘ BALANSOWĄ YB-3 śrubową, prod. Metal- 
wag-Kalisz. Kalisz, tel. 062/764-91-11 
KUPIĘ PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE do 1 kW, z regulacją 
obrotów, używane, sprawne oraz ROZDZIELACZE HUDRAU- 
LICZNE 1-sekcyjne, 2-stronne działanie, małe. Wrocław, tel. 
071/346-26-02
KUPIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY 3,5-4 kW - do 200 zł. Wro
cław, tel. 0605/39-47-35
KUPIĘ SPAWARKĘ prostownikową, do 250 A, oryginalną. 
Konary, gm. Miejska Górka, tel. 065/547-76-38 
KUPIĘ SPAWARKĘ z przewodami i osprzętem do 200 zł. 
Wrocław, tel. 0501/83-99-43

KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER SPB-315 SPB-400, STA:225, 
STA-250 oraz silniki prądu stałego na 220 V. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER 400A prostownikową w cenie 
do 700 zł. Wrocław, tel. 071/393-91-31,0604/77-03-57 , 
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ WAN Aspa, może być do remontu, nie- 
kompl. oraz części do sprężarek, oraz tokarka stołowa TSB-16 
lub TSB-20 i SZLIFIERKĘ NARZĘDZIOWĄ NVA-25 z wypo
sażeniem lub samo wyposażenie oraz wyłączniki ciśnienio
we typ LCA-2 lub LCA-3. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
KUPIĘ URZĄDZENIA DO SERWISU OPON. Wrocław, tel.
373-/2-15 w godz. 9,18
KUPIĘ WIERTARKĘ POZIOMĄ do drewna i STOŁOWĄ do 
metalu. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ WÓZEK PALETOWY ręczny, udźwig 1000 kg oraz 
wózek wysokiego podnoszenia, ręczny, udźwig 1000 kg. Wro
cław, tel. 0601/57-36-37
KUPIĘ WTRYSKARKĘ KUASY170/55 W stan techniczny b. 
dobry.., tel. 0603/29-36-03
KUPIĘ WYCIĄG TROCIN profesjonalny i wózek paleciak, 
krótki. Wrocław, tel. 0602/38-19-59 
KUPIĘ WYPOSAŻENIE ZAKŁADU WULKANIZACYJNEGO. 
Wrocław, tel. 0502/43-39-39
LAJTER urządzenie do czyszczenia skór futerkowych, stan 
dobry, - 350 zł. Gryfów Śl., tel. 075/781-36-83 
LICZNIKI UNIWERSALNE przemysłowe, czytelny wyświe
tlacz, poj. 1.000.000 impulsów, przycisk Reset, mocna obu
dowa, w zestawie bariera optyczna, 220 V, roczna gwaran
cja, - 420 zł + 22 % VAT. Wrocław, tel. 071/796-10-54, 
0604/73-82-38
O  LINIA DO PRODUKCJI CEGIEŁ kompletna oraz su

szarka obrotowa bębnowa., tel. 065/512-04-01, 
0601/36-32-73 01029881

LINIA PIEKARSKA kompletna, • 80.000 zł. Wrocław, tel. 
071/314-98-51
O  LINIA DO WYROBU GWOŹDZI budowlanych I pa- 

letowych, 2 automaty * komplety noiy I szczęk, 
odwijarki do drutu, przeciągarka, - 39.000 zł., tel. 
075/736-98-40,0604/50-83-75 01028151

ŁOŻYSKA KULKOWE zamknięte 6004 - 4.20 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0502/12-55-57
MAGIEL przemysłowy, wał o dł. 1.8 m, -1.000 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-91-83 po godz. 18 
MASZYNA DO FOLIOWANIA PAPIERU na gorąco, jedno i 
dwustronnie, format A5 - B1, -11.500 zł lub zamienię na sa
mochód dostawczy (kat. B) w tej cenie. Wrocław, tel. 
0501/60-85-06
MASZYNA DO NAŚWIETLANIA PŁYT DRUKARSKICH, -
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/352-85-67 
MASZYNA DO PAKOWANIA TORFU taśmociąg, rozdrab
niacz, zgrzewarka, do małego rentontu, - 3.500 zł. Łagów, tel. 
0609/50-29-93 .
MASZYNA DO PAKOWANIA ARTYKUŁÓW SYPKICH w fo
lię odwijaną z roli, nie zakończony remont, - 6.500 zł. Wał
brzych, tel. 0602/30-75-80
MASZYNA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO PP-05 prod. 
polskiej, stan b. dobry, faktura VAT, - 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0600/18-87-49
O  MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OCYNKOWA

NEJ I POWLEKANEJ b. mało używana, • 2.200 zł. 
Środa Śląska, tel. 0607/32-98-06 01030761

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. Wrocław, tel. 
0601/97-78-93
MASZYNA DO SZYCIA SKÓRY profesjonalna, z podwójnym 
transportem, - 550 zł. Platerówka, tel. 075/722-16-89, 
0604/38-79-27
MASZYNA DO SZYCIA SKÓRY firmy Pfaff, używana/stan 
dobry, wraz ze stołem, -1.550 zł. Wrocław, tel. 345-16-27 
MASZYNA DO WYPIEKU ROŻKÓW DO LODÓW wsad 55 
sztuk, - 2.000 zł. Świdnica, teł. 0503/07-51-85 
MASZYNA DRUKARSKA HEIDELBERG ojfsetowa, 40x57, 
nowe wałki farbowe, możliwość sprawdzenia druku, • 29.000 
zł. Legnica, tel. 076/721-74-30 
MASZYNA KRAWIECKA DURKOPP napęd nożny, podsta
wa metalowa, obudowa drewniana, - 250 zł. Sylwester Maty
siak, 59-975 Sulików, ul. Zgorzelecka 13 
MASZYNA KRAWIECKA TEXTIMA stębnówka przemysłowa 
ze stołem, - 400 zł. Świdnica, tel. 074/853-04-66 
MASZYNA KRAWIECKA stębnówka, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/353-65-01
MASZYNA KRAWIECKA hafciarka Pfaff Elektronik, uniwer
salna, dodatkowo 160 funkcji, instrukcja w j. polskim, stan ide
alny, - 2.100 zł lub zamienię na laptopa. Wrocław, tel. 
071/781-02-37,0603/51-25-94 
MASZYNA STOLARSKA KOFAMA KORONOWO półautomat, 
do ostrzenia noży strugarskich, - 2.500 zł lub zamienię na 
tarcicę sosnową. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-99-64 
MASZYNA STOLARSKA mini majster, prod. polskiej, w ze
stawie wyrówniarka, piła, frezarka, szlifierka taśmowa, tokar
ka. mało używane, -1.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-59-44 
MASZYNA STOLARSKA do produkcjf klepki parkietowej,
3-stronna, - 3.500 zł. Lubin, tel. 076/844-60-48 
MASZYNA STOLARSKA czeski .kombajn’ stolarski, do ob
róbki desek, - 14.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-34-29, 
0607/65-98-99
MASZYNA STOLARSKA wiertarka, oscylacyjna, automatycz
na, 12,000 obrotów, stół pochylany pod kątem, - 4.900 zł. 
Wińsko, tel. 071/389-05-45
MASZYNA STOLARSKA piła tarczowa, heblarka 32 cm i fre
zarka, stan b. dobry na 220 V z cewką rozruchową (mocniej
sza) - 700 zł. Wrocław, tel. 071/344-74-34 po godz.16, 
0602/28-60-75
MASZYNY CZYSZCZĄCO-SZORUJĄCE firm: Ganson, za
silanie akumulatorowe - 2.500 zł, Wetrok, zasilanie akumula
torowe - 2.500 zł, Gutbrod -1.500 zł. Wrocław, tel. 369-52-81 
w godz. 8-14
MASZYNY DO PRODUKCJI NAPOJÓW gazowanych (kap- 
slownica 4-głowicowa, taśmy transportowe, zakręty, pompy z 
silnikami), - 2.000 zł. Wiązów, tel. 071/393-10-40 
MASZYNY DO PRODUKCJI OKIEN PCV kompletne, cała li
nia produkcyjna, hala, biuro, kontakty, dobrze prosperująca, -
50.000 zł. Opole, tel. 0502/27-56-77,0502/27-56-76
O  MASZYNY DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIO

WEJ uniwersalne, również do siatki z plastiku, wy
dajność 10 rólek w ciągu 8 godzin, 2 lata gwaran
cji • 3.800 żł oraz urządzenia do siatek zgrzewa
nych • 4.200 zł/kpi. „METALPLAST”, Wisznia Mała, 
tel. 071/312-74-92, 0603/88-26-10 82001171

MASZYNY DO PRODUKCJI WAZONÓW mich, tralek itp., kpi., 
nowe, - 3.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/649-18-68 
MASZYNY KRAWIECKIE - od 200 Zł do 3.000 zł (możliwe 
raty). Świdnica, tel. 074/851-38-38 
MASZYNY KRAWIECKIE stebnówki, overlocki, dziurkarki, 
guzikarki, ryglówki, podszywarka, dwuigłówka, nóż krojczy, 
urządzenie prasowalnicze, stół do krojenia - 250 zł - 5.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-05-90.074/852-69-55.0601/79-68-40 
MASZYNY KRAWIECKIE przemysłowe, Łucznik, Overlock 
(dwuigłowy), Bosch (do cięcia tkanin), - 3.300 zł. Wrocław, 
tel. 071/342-72-95
MASZYNY KRAWIECKIE SINGER wieloczynnościowa • 650 
zł oraz Durkopp, Adler, cena 200-250 zł. Wrocław, tel. 
071/325-58-32
MASZYNY MASARNICZE: wędzarnia - 4.800 zł, piec taśmo
wy • 5.500 zł, pakowaczka próżniowa - 2.500 zł, piekarnik -
2.000 zł.Jąnjków, gm,.Oława, tel. 071/313-03-90 
MASZYNY MASARSKIE masownica próżniowa 600 I, mie- 
szałki łopatkowa i spiralna 1801, kuter .Kilia* 601, wózki wę-

PHU MARKUS11 SC
T E C H N O L O G I A  
O BR Ó BKI SKRAW AN IA
52-129 Wrocław, ul. Jagodzińska 43 

tel. 071/346-43-34, tel./fax 346-49-72 
tel. kom. 0-601 636 882

OP010282
Oferujemy usługi w zakresie obróbki skrawania na: 
wytaczarkach do 1 1, tokarkach 0  1200, dł. 3,5, 
szlifierkach 1200x400, frezarkach.

Montaż i demontaż 
maszyn i urządzeń

Oferujemy do sprzedaży:
t. Dłutownica, typ. 7403, skok 500

przesuw stołu 650/510,1987 r .  .................  25.000 zl
2. Dłutownica DAA16

skok 160,1980 r. ..... ........................... 10.000zł
■3.' Tokarka CM 11/1500, prod. bułgarskiej, 1986 r.

wyciągany mostek, przyśpieszone posuwy________  11.000 zl
4. Frezarka uniwersalna FWA 40A Pruszków *

stół 2100/400 ...........________________  12.000 zł
5. Frezarka uniwersalna FU-32/152

stół 1325/400,1983 r . ..............................   7.000 zł
6. Frezarka pionowa FXA41M, 1979 r . ..................11.000 zł
7. Walce do blachy WL 3,5/2500

1990 r., stan idealny  ............. ............. .... ..... 9.000 zł
8. Wiertarki kadhiboweWKA 25,2H 135,

2H150,2H125 ..........      5.000 zł
9. Elektrociąg 5 L, nowy.........      3.000 zł
10. Piły taśmowe, nowe, do metalu od 0110 do 500
11. Urządzenie magnetyczne-stoły
12. Poduszki pod maszyny - wibroizolatofy

Oprócz powyższych maszyn 
posiadamy jeszcze wiele innych. 

Do cen doliczamy podatek VAT 22%.

dzarnicze i stoły - od 700 zł. Wrocław, tel. 071/354-12-58, 
0601/97-23-58
O  MASZYNY STOLARSKIE: wy równiarki 50 i 40, stół 

2.50; piła poprzeczna Reszel, 1995 r.; frezarka 
Gomad z posuwem, 4 szybkości; szlifierka taśmo
wa, stół 2.5013 m, el. podnoszony; czopiarka łań
cuszkowa; piła Reszel DMMA 40, z wózkiem; piła 
Reszel DMFA 35; wyciąg trocin nowy 2 worki; fre
zarka Jaroma z wózkiem; posuw do frezarki. Cena
30.000 zł, Wrocław, tel. 071/346-40-43 02024581

MASZYNY STOLARSKIE ostrzarka do noży strugarskich, 
półautomatyczna, frezarka dołnowrzecionowa, - 5.000 zł. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-99-64 
MASZYNY STOLARSKIE SAM oraz fabryczne • od 400 zł. 
Krosno Odrz., tel. 068/383-84-95

MASZYNY STOLARSKIE: piła tarczowa, średnica do 40 cm, 
stół stalowy 60x100 cm, silnik 3-fazowy, 380 V, 1.5 kW, wy
równiarka 4-nożowa, skośna, wałek 25 cm, całość -1.000 zł 
lub zamienię na przyczepę towarową N-250C, lekką, z dopł. 
Lubin, tel. 076/749-45-90,0606/81-83-72 
MASZYNY STOLARSKIE: piła wysięgnikowa, piła tarczowa 
z wiertarką, szlifierka taśmowa, nowa, wyrówniarka, cena
1.500 - 5.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-17-02, 
0605/65-58-37 '
MASZYNY STOLARSKIE grubościówka .60”, piła taśmowa, 
automat do ostrzenia pił, podłcgówka, frezarka górnowrze- 
cionowa, 23800 obr7min, DYMA z przystawkami, - 9.000 zł. 
Świdnica, tel. 0603/92-97-25
MASZYNY STOLARSKIE, 1986 r. 30-50 kW, trak pionowy, 
zielony, kpi., sprowadzony z Niemiec, podwójne wałki, możli
wość cięcia krótkich elementów, stan b. dobry, • 15.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 0604/93-82-49 
MASZYNY WARSZTATOWE podnośnik Żaba, hydrauliczny, 
udźwig 2,5 tony, dł. 62 cm - 220 zł, szlifierka kątowa Makita 
2100 W - 450 zł, wiertarka 2-ręczna, 220 V, 1050 W, 125/375 
obr., nowa, wyprodukowana w 1982 r. - 540 zł. Wrocław, tel. 
071/322-21-13
MASZYNY WARSZTATOWE: tokarka TUE 45,2 sztuki, fre
zarka, honowinica z przesuwnym stołem, sprężarka ze zbior
nikiem 120 I, .bigówka* krążkowa szer. 7-500 mm oraz piła 
do metalu, - 3.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-19-61 
MASZYNY WARSZTATOWE: automat spawalniczy Tip Tro
nic 160 A • 1.000 zł, wiertarka stołowa + stolik - 800 zł, stół 
ślusarski z imadłem • 200 zł lub zamienię na Fiata 126p. Pro
chowice, tel. 076/858-42-11
O  MASZYNY WULKANIZACYJNE nowe i używane, 

demontażownice opon, wyważarki, sprężarki, 
przyrządy do geometrii kół. Lubin, tel. 
076/844-36-64,076/844-23-84 84016861

MASZYNY WULKANIZACYJNE : montażownice, wyważar
ki, podnośniki, gwarancja, serwis, dokumentacja, od 2.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 0605/08-81-80 
MIESZALNIKI DO LAKIERÓW 2 szt., cena • 2.000 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
MIESZAŁKA DO CIASTA + 2 kotły po 2001, - 2.000 zł. Jedli- 
nia-Letnisko, tel. 048/322-11-14 
MIESZAŁKA DO CIASTA prod. niemieckiej, z 1989 r, -1.390 
zł. Wałbrzych, tel. 074/854-29-62,0604/51-09-85

SPRZEDAM
tokarkę uniwersalną - CU 400

Ż  nad łożem 440 mm, nad suportem 230 
mm, długość toczenialOOO mm, przelot 
wrzeciona 62 mm, 2 1 prędkość 20-2000, 
80 posuwów, gwinty metryczne 64:0 
5+120, Whitw. 64:60+0,25/1” oraz M i D-P. 
Przyspiesz, posuw. 7,5 kW.
Stan Idealny - zakupiona nowa, b. krót
ko używana (ok. miesiąca), cena 20.000 zł

Adres: HP-DENT Henryk Pawłowski
63-720 Koźm in Wlkp., ul. Marcińca 9 
(ul. obok młyna), tel. (0-62) 721-62-96

OPP1229R

TRAKI TAŚMOWE- 
-OSTRZAŁKI

Tel. 065/545-43-19 lub 0-601290 644, 
fax  065/546-48-81 

POSIADA CERTYFIKAT
OP004645

MIESZAŁKAŁOPATKOWAA1201, cała nierdzewna, - 3.000
zł. Wałbrzych, tel. 0602/30-75-80
MŁOT BOSCH GBA 7/45DE, - 600 zł. oraz MŁOT SPIT 350, -
500 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54
MŁOT HYDRAULICZNY do koparki, - 4.000 zł. Wolibórz, tel.
074/872-12-68
MŁOT KOWALSKI BOSCH GSH 10C 1.450-W, 23 J, SDS 
maks, płynna regulacja, grot, stan b. dobry -1.230 zł, młoto- 
wiertarka Bosch 7 - 1.300 zł. Wrocław, tel. 0606/52-66-66 
MŁOT PNEUMATYCZNY 4 szt. - od 600 zł. Bolesławiec, te l.' 
0601/57-13-39
MŁOT UDAROWY CELMA+końcówki, używany 2 razy, stan 
idealny, • 700 zł. Wrocław, teł. 0601/71-64-63 
MŁOT UDAROWY wyburzeniowo-przebiciowy, duży Kango, 
stan b. dobry na 220 V - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
MŁOT UDAROWY HILTITĘ-705, 2000 r. 1.030 W, 2 groty, 
walizka, stan idealny -1.260 zł, Hilti TE-15 - 700 zł. Wrocław, 
tel. 0606/52-66-66
MŁOTOWIERTARKA BOSCH SDS PLUS PBH PLUS, - 500 
zł i HAMMER GBH 4DSC, - 600 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
MŁOTOWIERTARKA HILTI, 1998 r. w pudełku, stan b. dobry,
-1.300 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
MŁOTOWIERTARKA MAKITA HR 2010, - 600 zł. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-54
MOTOREDUKTOR 380 V, 0,8 kW, 24 obr/min • 350 zł. Wro
cław, tel. 071/346-47-80
MOTOREDUKTORY różne, od 300 zł/szt. Bolesławiec, tel. 
075/732-13-57
MOTOREDUKTORY 63 obr7min., 1.5 kW, 28.7 obr/min., 0.95 
kW, 38 obr./min., 0.37 kW, 111 obt/min., 0.37 kW, 12.5 
obr/min, 0.37 kW, 7.62 obr/min., 0.37 kW, 148 obrJmin., 0.25 
kW, 1400 obr/min., 0.37 kW, cena 400 zł/szt. Świebodzice, 
tel. 074/854-32-29
MOTOREDUKTORY od 0.12 kW do 7.5 kW, różne. Wrocław, 
tel. 0607/36-28-39 \  •.
MULTIMETR METEX M-4bou z pomiareiYT esMIiwości i 
pojemności, nowy, -180 zł. Wałbrzych, tel. 074/84/-»,?-*7 . 
MYJKA DO POSADZEK prod. niemieckiej, na akumulator do 
drobnej naprawy lub nie, stan b. dobry, ̂ 29.900 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-27-50
MYJNIA SAMOCHODOWA CALIFORNIA38 TURBO 8 pro
gramów, sterowana komputerowo, stan idealny - 20.000 DEM. 
Legnica, tel. 0603/53-26-42
MYJNIA SAMOCHODOWA POLMOS, 1991 r. suszarka, moż

liwość woskowania, licznik, certyfikat, - 5.000 zł. Opole, tel. 
077/457-49-34 w godz. 10-17
MYJNIA SAMOCHODOWA KLEINDIENST, 1997 r. kompute
rowa, prod. niemieckiej, w ciągłej eksploatacji, konserwowa
na, po bieżących przeglądach, stan techn. b. dobry, pod kon
trolą specjalistycznego serwisu, - 28.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-24-77,0603/92-52-88 
NAGRZEWNICA SPALINOWA-na ropę, 5 1/12 h, - 300 zł. 
Żagań, tel. 068/477-68-92
NAKŁADARKA KLEJU 4-walcowa, • 6.000 zł. Opatówek, tel.
062/761-81-40,0605/31-89-10
NAPINACZ H-21 .bindownica’ , na taśmę polipropylenową,

TECH-MASZ-BUD
W YNAJEM  SPRZEDAŻ 

M ASZYN BUDOW LANYCH 
Legnica, ul. KRĘTA 1 

Tel. 076/722-39-55, fax 722-39-56 od 8 do 16 
Tel. 0605 075 912 0603 661 051 

e-mail: tmbl@ wp.pl
KOM 1S-CZĘŚCI ZAM IEN N E

DYSTRYBUTOR FfRM 0 
WEBER - PROJEKT §

ENDRESS- WACKER |
JAZON- PFT

Ubijak/Stopa WEBER, 71 kg O g U U n  8 400 zł
Zagęszczarka Projekt, 65 kg  ....... 3 860 zl
Zagęszczarka Projekt 90 k g ............ 4150 zl
Zagęszczarka Projekt, 120 kg  ......4 350 zl
Zagęszczarka Projekt, 270 k g   11050 zl
Piła do asfaltu, betonu 350 ............... 3 880 zl
Piła spalinowa stołowa 350 .............. 4 990 zl
Agregaty tynkarskie
PFT G4 PRIMA  .10 200 DEM
Agregat tynkarski
PFT G4 Standard......................12 400 DEM
Silomaty tynkarskie PFT C-100..... 16 000 DEM 
Silomaty tynkarskie PFT E-100 .. 12560 DEM 
NOWE GĄSIENICE DO MINIKOPAREK 
  ...........................    od 700 DEM

- NAPRAWY SILNIKÓW HONDA
- H ATZ - ROBIN • WACKER
TANIO - sprowadzamy maszyny z,zagranicy 
koparki, ładowarki dla robót telekomunikacyjnych 
Agregaty prądotwórcze Endress.... od 1500 zł

zapinki druciane (1000 szt.), 2500 m.b. taśmy - 810 zł, możli
wość wyst. faktury VAT. Koźmin, tel. 062/721-32-94 
NIWELATOR GEODEZYJNY, - 500 zl. Wrocław, tel. 
071/793-45-12, 071/368-77-75,071/368-70-36 
NOŻYCE DO BLACHY do 2.5 mm, 380 V, na stojaku. - 500 
zl. Opole, tel. 077/455-42-76. 0602/59-13-90 
NOŻYCE DO BLACHY krąikowe, - 2.600 zl. Sieroszewice, 
tel. 062/739-81-50
NOŻYCE DO BLACHY 2.5 mm, elektryczne, ręczne, nowe, - 
250 zffłrocław, tel. 0607/36-28-39 
NOŻYCE DO BLACHY skokowe 380 V do 3,5 mm, stan ide
alny - 450 zl. Wrodaw, tel. 071/346-47-80

SU SZA R N IE, SILO S Y
do zbóż i kukurydzy, wialnie zbożowe, 

podnośniki kubełkowe, redlery, 
przenośniki ślimakowe 0 P 0 1 2 0 1 7  

Brzeg, tel. 077/416-26-83,416-33-50

AGREGATY  
TYNKARSKIE

Autoryzowany

PFT— .

SP R Z ED A Z - SERWIS 
WYNAJEM 

NOWE I UŻYWANE
P.W. BAPRO

WROCŁAW, ul.Wawrzyniaka 9a 
tel. 071/ 360 83 81 

OPOLE, ul.Sandomierska 1a 
tel. 0 7 7 /4 4 1 6  921 

tel.kom. 0606 914 040

l A f  A  I  LEGALIZACJA - NAPRAWA - SKUP - SPRZEDAŻ 
W W # 4 \J  I  Chróstnik 23, tel. 076/844-80-29, 0-602 37 87 69

OP010978
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NOŻYCE DO BLACHY żeliwne, na stojaku. 2 szt. -100 zł/szt. 
Wrocław.-tel. 36$44-.54 ' * *.
NOŻYCE 00  PRĘTÓW i płaskowników, mechaniczne, stan 
idealny • 3.500 zł ♦ VAT, głowica Pittler (nr 5) + 200 kpł. noży 
- 1.500 zł, podajnik rolkowy, maszynowy - 500 zł, krążki'do 
podajników, 75 szt. - 35 zł/szt. Wrocław, tel. 071/372-o2-45. 
318-03-43
NÓŻ KRAWIECKI CSEPEL pionowy, nieużywany, -1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-16-13,071/310-73-68 
OBROTOMIERZ ELEKTRONICZNY warsztatowy, z dokład
nością 7 obrVmin, - 250 zł. Opole, teł. 077/454-38-79 
OGRZEWACZ WENTYLATOROWY, -1.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-57-78
OKLEINIARKA DO PŁASZCZYZN wąskich, pełna automa
tyka, -17.000 zł brutto. Wrocław, tel. 0501/48-26-88 
OKULAR DO FREZARKI, -120 zł. Strzelin, tel, 071/392-35-39 
OPALARKA firmowa, 2 sztuki -100 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/343-07-67
OSTRZAŁKA DO NOŻY STRUGARSKICH, - 2.500 zł. Opa
tówek, tel. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
OSTRZAŁKI do piły ramowej - 30 zł/opakowanie. Wrocław, 
tel. 0605/36-00-51
OSTRZARKI oraz szrankowniki, nowe, profesjonalne, do pił 
taśmowych trakowych, -.1.700 zł. Biedrzychowice, tel. 
0605/46-83-67
PALNIKI ACETYLENOWE DO CIĘCIA I SPAWANIA w ze
stawie, firmy Perun -150 zł/kpi. Wrocław, tel. 071/351-28-90 
PIASKARKA BEZPYŁOWA PIZR-45 zbiornik o poj. 451. agre
gat wyciągowy 1100 W, 220 V, regulacja ciśnienia pracy, kom
plet węży + głowica ze szczotką fi 80 mm, - 2.540 zł. Brzeg, 
tel. 0601/91-99-46 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - A00509 www.autogielda.com.pl) 
PIEC CUKIERNICZO-PIEKARNICZY 4 wózki z blachami, 
sprawny - 9.000 zł. Oława, teł. 071/313̂ 90-43 
O  PIEC PIEKARNICZY MATADOR 8,10 m2, Winkler 

12 m2, dzielarka Fortuna, automat, ubijaczka 
Rego, 25-451, mieszarka spiralna Kemper, 120-180 
I, przesiewacz, patelnia, linia do bułek 4-rzędo- 
wa, kajzerówka Kenig Regina. Legnica,.tę l. 
076/850-21-26,0607/35-46-37 84014411

PIEC WARSZTATOWY 5 kW, wszystko palny, nowy, obudo
wa żeliwna, prod. niemieckiej, bardzo ładny, • 800 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
PILARKA z wyrównarką do drewna, 380 V, 5,5 kW- 800 zł. 
Twardogóra, tel. 071/315-94-80 
PIŁA BOSCH GKS-551.4 kW, niebieska - 500 zł; piła spali
nowa Makita DCS 400,2.4 kW - 700 zł oraz młotowiertarka 
Bosch GBH 2-24 DSR, niebieska, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0501/17-56-72
PIŁA BOSCH GSB 20-ZRE, - 300 zł. Wrocław, teł. 
0501/40-31-54

-1.700 zł lub zamienię na inne maszyny. Konary, gm. Miejska 
Górka, tel. 065/547*76-38-
PIŁA DO METALU BKA-30 ramóWa,,-1800 zł. Strzelin, tel. 
071/392-35-39
PIŁA DO METALU tarczowa, hydrauliczna - 2 000 zł. Wro
cław, tel. 07l/363-61r56
PIŁA DO PRĘTÓW OKRĄGŁYCH do (i 20 mm. na krótkie
odcinki, do zamontowania na prasie, technologia cięcia, •
4.000 zł. Wrocław, tel. 0603/18-42-13
PIŁA GĄSIENICOWA, - 6.000 zł. Oborniki Śląskie, tel.
0608/84-00-61.071/310-15-87
PIŁA KĄTOWA 220 V. - 250 zł. Jelenia Góra. tel.
0608/76-59-17
PIŁA SPALINOWA łańcuchowa, prod. włoskiej, 1,7 kW, pro
wadnica 40 cm, mała, lekka, stan b. dobry, - 400 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
PIŁA SPALINOWA HUSOUARNA 254 stan dobry, - 700 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/644-12-56 
PIŁA SPALINOWA używana, • 300 zł. Michałów koło Chojno
wa, tel. 076/817-40-80 w godz. 10-16 
PIŁA SPALINOWA PARTNER łańcuchowa, mało używana, 
nowy łańcuch i prowadnice, - 450 zł. Syców, teł. 062/785-26-38 
PIŁA SPALINOWA łańcuchowa, Oleomac 951,3 kM, nowa, 
serwis m.in. w Wałbrzychu. - 850 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-60-67
PIŁA SPALINOWA SACHS DOLMAL prod. niemieckiej z ha
mulcem, grzebień 30 cm, 3,2 kW, stan b. dobry - 400 zł. Wro
cław, tel. 071/353-52-36,0604/29-14-41 
PIŁA SPALINOWA, - 410 zł. Wrocław, tel. 0608/84-92-20 
PIŁA STOŁOWA tarczowa, nowa, -180 zł. „ tel. 0603/86-89-16 
PIŁA STOŁOWA uniwersalna, z regulacją stołu, moc 7.5 kW, 
2400 obrVmin, średnica tarczy fi 70 mm, stan dobry, -1.100 

"zł. Namysłów, tel. 077/410-20-62 po godz. 15 
PIŁA TARCZOWA podnoszona, nowa • 1.400 zł. Gostyń, tel. 
065/572-08-41
PIŁA TARCZOWA 220 V, 2800 obrJmin, przydatna na budo
wie, - 400 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/76-59-17 
PIŁA TARCZOWA metalowa konstrukcja, • 1.200 zł. Klucz
bork, tel. 077/418-48-94
PIŁA TARCZOWA BTC 50 do metalu, po remoncie kapital
nym, automat, z podajnikiem, do śred. 150 mm, - 2.500 zł. 
Oława, tel. 071/313-36-69,071/313-31-78 po godz. 19 
PIŁA TARCZOWA SAM na kołach o średnicy 30, na 380 V. 
nowa. - 380 zł. Strzegom, tel. 074/855-56-86 
PIŁA TARCZOWA do rewna, z podnoszonym stołem, listwa 
przymiarowa, silnik 1,8 KV. tarcza do 400 mm - 850 zł, piła 
tarczowa do stali .gumówka*, uchylna, silnik 3 KV, 4000 
obr./min., tarcza do 400 mm - 850 zł. Świdnica, tel. 
074/852-22-35
PIŁA TAŚMOWA, - 2.700 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
0608/84-00-61,071/310-15-87

ZAGĘSZCZARKI
MŁOTY WYBURZENIOWE
agregaty - minikoparki - przecinarki
I WYNAJEM - SERWIS - SPRZEDAŻ!

BMC Maszyny Budowlane 
54-201 Wrocław 
ul. Przedmiejska 1 
(boczna ul. Legnickiej) 
tel./ł*x 071/355-77-54 

350-04-46 
350-04-57

stan idealny, ważne badania, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/40-44-09
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-kolumnpwy. 2.5 tony, 
nowy, prod. polskiej, montaż i transport gratis, gwarancja, - 
7.000 zł * VAT. Zielona Góra, tel. 0605/08-81-80 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY, 1988 r. 4-kolumnowy, typ 
SDO-2, w ciągłej eksploatacji - 3.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/833-98-08,0603/28-82-18 
PODNOŚNIKI ŚRUBOWE na trójnogach, z grzechotką201 - 
600 zł/kpi. Opole, tel. 077/455-42-76.0602/59-13-90 ,
POGŁĘBI ARKA RZECZNA SIEJA, 1973 r., - 60.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/44-38-93
POMPA 2 szt., 380 V, - 300 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/76-59-17
POMPA DO SZAMBA, - 200 zł. Wrocław, tel. 351-10-29
POMPA DO WODY PJM nowa, 150-4001 wydajności - od 750
zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/732-77-54
POMPA DO WODY ssąco-tłocząca, ogrodowa, nowa, • 150
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-13-57
POMPA DO WODY silnik 2.2 kW + pompa wodna i stojan,
nieużywane, - 220 zł. Brzeg Dolny, tel.. 071/319-97-93 po
godz. 18
POMPA DO WODY PJM 1,5 kW, 2800 obrVmin, nie używana, 
- 300 zł. Kosowo, tel. 065/572-48-44,0607/20-22-59 
POMPA DO WODY i nieczystości, spalinowa, różne - od 100 
zł. Leszno, tel. 0608/23-60-32
POMPA DO WODY wirnikowa, zatapialna, na węże strażac
kie, 380 V/45 m3/h, 4.5 kW, - 700 zł. Lutynia, tel. 071/317-12-99 
POMPA DO WODY ogrodowa, z kulą, po remoncie, - 150 zł 
oraz pompa wysoka, do renowacji, • 250 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
POMPA DO WODY głębinowa, zatapialna, -150 zł. Wrocław, 
tel. 0608/84-92-20

ELEKTRONARZĘDZIA
AUTORYZOWANY SKLEP I SERWIS

/ *  ; .■ *  i. ‘ PHU "BOTAR" S.C.
* 50-320 Wrocław, ul. Ha Siancacfc 15B, tei. (071) 345-32-14,37W»~W (czynne 9-17,} 

ul Gałczyńskiego 24 (OHasijn), tel 38812-16 (czynne 7 15 ) tylko serwli oraz 0501/14 07 60
•  C E L M A
•  B la ck  &  D e ck e r
•  D E  W A LT
•  B O S C H
•  R E M S
•  M A K IT A
•  R O L L E R S
•  M E T A B O
•  S T EIN EL  

. • S K I L
CZĘŚCI I O S P R Z Ę T  •  R A T Y  e-mail

CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
TAKŻE WYSYŁKOWA

WIOSENNA PROMOCJA 
DO 15% TANIEJ!

botar@ ig.pl

PROSTOWNIK ROZRUCHOWY doładowania akumulatorów 
12/24 V. nowy, - 600 zł. Twardogóra, tel. 071/315-82-09 
PRÓBNIK CIŚNIENIA do silników spalinowych, benzyna, - 
150 zł. Opole, tel. 077/454-38-79 
PRZEDŁUŻACZ 4 x 2.5 m2.100 m.b., na zwijadle, - 300 zł. 
Opole, tel. 077/455-42-76,0602/59-13-90 
PRZEKŁADNIA z płynną regulacją, 120-600 obrimin., 0.25 
kW, od 40-210 obr/min., 0.37 kW, od 23-137 obrJmin., 0.37 
kW, cena 450 zł/szt. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA z silnikiem 380 V, 0,18 kW, 
2 obr./min -150 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
PRZEKŁADNIA KĄTOWA 20/1,2/1 - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA reguł. obr. 5-35, silnik 0.4 kW
- 600 zł; z silnikiem prądu stałego 160 V, 1 kW - 600 zł,.220 V
- 400 zł. 60 V. 30 V -150 zł/szt.. z silnikiem 1.1 kW, 380 V, 4 
obr./min i 9 obr./min - 500 zł/szt., 0.75 kW,33 i 34 obrimin - 
400 zł/szt, Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA 0.55 kW, 3 obr./min • 700 zł, 
0.25 kW, 33 obrVmin • 400 zł, 60 obr./min - 300 zł, 220 V, 38 i 
83 obr7min - 250 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/36-28-39
O  PRZEKŁADNIE ELEKTRYCZNE : 11 kW - 200 zł, 7 

kW • 160 zł, 6 kW -120 zł oraz inne, od 0.37 kW, 16 
obrotów • od 120 zł; również pompy do wody i 
kwasów. Chojnów, tel. 076/818-95-68 01029921

wy, żeliwny, na łapach, • 120 zł. Jelenia Góra, tel. 
0600/38-59-94
SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy, 10 kW, 1480 obrotów, za
mocowany na wózku, - 250 zł. Niedaszów, gm. Mściwojów, 
tel. 076/872-88-37
SILNIK ELEKTRYCZNY kołnierzowy, 2-biegowy, 8 kW, - 550 
zł. Nysa, tel. 077/433-63-52
SILNIK ELEKTRYCZNY 16 kW, 1400 obr. - 450 zł, 4 kW, 2800 
obr. - 270 zł. Ostroszowice, tel. 074/833-01-73.0606/12-60-73 
SILNIK ELEKTRYCZNY 11 kW, trójkąt • gwiazda, mało uży
wany, - 500 zł. Pęciszów, gm. Zawonia, tel. 071/312-93-73 
SILNIK ELEKTRYCZNY 18.5 kW, 1 szt., silnik elektryczny 10 
kW, 2 szt. - 550 zł/szt. Platerówka, tel. 075/722-16-89, 
0604/38-79-27
SILNIK ELEKTRYCZNY 17 kW, - 400 zł. Przedborowa, tel. 
074/815-80-19
SILNIK ELEKTRYCZNY 30 kW. 1470 obr/min, -1.450 zł. 13 
kW, 1460 obrimin, - 450 zł oraz 13 kW, 1460 obr./min, bezi- 
skrowy, - 950 zł. Walim, tel. 074/845-39-26 
SILNIK ELEKTRYCZNY 380 V, 2,2 kW, 1420 obr./min, 2 szt. 
• 120 zł/szt lub zamienię na 3 kW, 2900 obr/min. Wałbrzych, 
tel. 074/847-76-35
SILNIK ELEKTRYCZNY prądu stałego, 2.2 kW, 22 V. - 300 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39
SILNIK ELEKTRYCZNY kołnierzowy, 18.5 kW, 1450 obr/min, 
- 600 zł. Wrocław, tel. 071/398-84-01

W I E L K A  P R O M O C J A ! ! !  R A T Y  B E Z  O D S E T E K ! ! !
SPRZED AŻ RATALN A BEZ ŻADNYCH O D SETEK !!J ILOŚĆ TOW ARU W PROM OCJI OGRANICZONA!!! ŚPIESZ SIĘ!!!

MIGOMATY KARCHERY
np. jednocylindrowa, 200 l/min, zbiór. 2 5 1, cena 565 zł (rata już od 95 zł) 
dwucylindrowa, 240 l/min, zbiór. 5 0 1, cena 1.385 zl (rata już od 204 zl) 
dwucylindrowa, 850 l/min, zbiór. 3 0 0 1, cena 4.254 zi (rata już od 290 zl)

niemieckie, na 220 i 380 V, do stali i aluminium+reduktor, drut, maska 
np. TURBO  220 V, 140 A, drut 0,8 mm, cena 975 zł (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 zl (rata już od 200 zł)

ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
WYSYSARKI OLEJU, PRZYRZĄD DO REG. REFLEKTORÓW WYWAŻARKI, M0NTAZ0WNICE RATY W DOMU KLIENTA!!!

Dowóz, szkolen ie gratis!!! CENY NETTO

KŁODZKO, u l Zamiejska 18 , te l 074/867-87-54,867-88 03 (wyjazd w kierunku Wrocławia)
PIŁA BOSCH do blachy. - 200 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
PIŁA ręczna nowa, prod. niemieckiej, gł. cięcia 64 mm, 4.500 
obr/min, 220V, 1200 W, - 360 zł (możliwa wysyłka). Ząbkowi- 
ce Śląskie, tel. 074/815-27-80,815-43-78 
PIŁA DO DREWNA do cięcia wzdłużnego, • 2.200 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/713-70-08
PIŁA DO DREWNA podwójna, używana, silnik 15 kW, mak
symalna długość materiału do obróbki 2.5 m, 3 prędkości 
posuwu, - 4.000 zł. Parchów, gm. Chocianów, tel. 
076/817-11-44,0607/51-83-83 
PIŁA DO DREWNA do cięcia poprzecznego, - 2.500 zł. Strze
gom, tel. 074/855-29-83 po godz.20 
PIŁA DO DREWNA ze stołem, stan dobry, • 100 zł. Trzebni
ca, tel. 0607/76-46-01
PIŁA DO DREWNA spalinowa - 380 zł. Wrocław, tel. 
071/341 -20-22,0603/55-59-58 
PIŁA DO DREWNA. 1992 r. fabryczna, stan b. dobry, wózek, 
piła opuszczana, pochylona pod kątem, - 4.500 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/764-44-70
PIŁA DO KAMIENIA poprzeczna, stołowa, stan b. dobry, - 
2.500 zł. Lipa, gm. Bolków, teł. 0608/89-51-46 
PIŁA DO METALU ramowa, z podajnikiem hydraulicznym, 
stan b. dobry, -1.800 zł. Gostyń, teł. 065/571-03-07 
PIŁA DO METALU 8B66A hydrauliczna, tarcza stalowa średn. 
700 mm, • 3.000 zł lub zamienię na migomat do 400 A. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-12-43 
PIŁA DO METALU BTC-50 automat, tarczowa, stan b. dobry,

PIŁA TAŚMOWA DRSC-80 z ostrzałką oraz inne maszyny 
stolarskie. -17.000 zł. Tułowice, tel. 077/460-02-38.4604)7-73 
PIŁY DO DREWNA tarcze fi 80 mm. 2 sztuki -150 zł/szl, lub 
zamienię na piłę, z tarczą o średnicy 100 mm. Świebodzice, 
tel. 0604/81-17-62
PIŁY DO METALU ramowe -1.200 -1.600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-36-25.0503/35-63-82 
PISTOLET DO GWOŹDZI STANLEY duży N 80 CB 45-80 mm. 
cena -1.500 zł oraz mały N 57 C 25-45 mm. cena -1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-104)2.0604/07-57-59 
PISTOLET DO KOŁKÓW HILTIDX450.2000 r.. - 650 zł. Wro
daw, tel. 0501/40-31-54
PISTOLET DO LAKIEROWANIA Meister Craft, elektryczny. 
220 V, 75 W, waga 1,4 kg, zbiornik na farbę 11. prod. niemiec
kiej, nowy, nie używany, instr. obsługi w jęz. polskim, - 230 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-46 
O  PŁYTA DO NACIĄGANIA SAMOCHODÓW nowa, - 

5.800 zł. Bielany, tel. 0605/54-44-99 02025251
PODNOŚNIK czołgowy, - 500 zł. Piskorzów 23, gm. Doma
niów
PODNOŚNIK śrubowy, kolejowy - tuleja. - 1.500 zł. Pisko
rzów 23. gm. Domaniów
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-kolumnowy, do diagnosty
ki, - 3.400 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-61-63 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 1-kolumnowy, pneumatycz
ny, najazdowy, udźwig 3 t, - 1.000 zL  Wrocław, tel. 
0600/17-46-46
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY najazdowy. 4-kolumnowy.

| WYPOŻYCZALNIA 1 SPRZEDAŻ MASZYN BUDOWLANYCH

"BUD - A
r  i  r y i i  Legnica, tel. 076/862-43-51 
y / l  V /  fax. 076/8852-39-98 
ŁM 1 K J Ł J  te)> kom. 0-90 690 659

WACKER, I
DEALER FIRM:
DR. SCHULCE, JAZON

PROWADZIMY SPRZEDAZ
UŻYWANYCH MASZYN BUDOWLANYCH
- płyty do zagęszczania gruntu od 90 kg do 600kg
- stopy do zagęszczania gruntu
- walce prowadzone z wibracją
- piły do cięcia asfaltu, betonu, 

tarcza od o 300 do o 500
- profesjonalne młoty wyburzaniowe 

elektryczne, spalinowe, hydrauliczne
- mini koparki do 1t do 3t na gąsienicach gumowych

Prowadzimy naprawy zagęszczarek 
Wacker, Weber, Bomag, Ammann 
i silników Hatz, Foremann, Honda

Zapewniamy serwis na maszyny od nas kupione.

POMPA GŁĘBINOWA BIBO elektryczna, 380 V, 2 węże do 
odprowadzania wody, -1.500 zł. Wrocław, teł: 071/343-63-99 
POMPA GŁĘBINOWA SIGMA prod. czeksiej. 6 m3/h, ciśnie
nie 6 atm. 380 V. - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/393-91-31, 
0604/77-03-57
POMPA GŁĘBINOWA, 1986 r. 2,2 kW, G-40, nieużywana, - 
600 zł. Kosowo, tel. 065/572-48-44.0607/20-22-59 
POMPA HYDRAULICZNA PNS tłoczkowa, używana, - 250 
zł. POMPA HYDRAULICZNA ręczna, nowa. 16 At - 250 zł i 
350 zł/szt oraz POMPA PRÓŻNIOWA mała. silnik 220 V, - 200 
zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
POMPA WIROWA 380 V, nowa. - 250 zł. Wrocław, tel. 
363-44-54
POMPY 80 PJM 21518,5 kW. n-2900,80 PJM 230 18.5 kW 
n-2900, - 800 zł. Wrocław, tel. 372-55-78 
POMPY DO MALOWANIA OKIEN HIBNER, - 5.000 zł. Sici- 
ny. teł. 065/543-52-57
O POMPY NABIAŁOWE, sprężarki, pompy, silniki, ar

matura kwasoodporna, chłodziarka do piwa, 
zbiorniki kwasoodpome i stalowe, zbiornik KRL 
kompletny, matecznik kwasoodpomy, komora i 
duża chłodnica, spawarka Tig, maszyny stolar
skie, młynek., tel. 062/785-65-75 01028271

POSUW DO FREZARKI uniwersalny z ramieniem -1.500 zł. 
Świdnica, tel. 074/850-99-47
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY ESAB-400 kompletne wypo
sażenie, chłodzony wodą, - 3.100 zł. Opole, tel. 077/455-27-45 
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY ESAB LAG-400, - 2.000 zł. 
Zagrodno, tel. 076/877-42-86
PRASA wyciskarka ręczna (50 cm) • 500 zł, smarownica noż- 

«na SNPM-350 • 400 zł, ściągacz bezwładnościowy SB-2 -150 
zł. Wrocław, tel. 0603/16-48-44,342-37-40 po godz. 17 
PRASA BALANSOWA nacisk 10 t. - 700 zł. Kowalów, tel. 
077/415-43-11
PRASA BALANSOWA YB-3 nacisk 201. -1.000 zł. Wysocko, 
gm. Przygodzice, tel. 062/592-64-72,0604/81-11-86 
PRASA CIERNA PC-150, - 6.000 zł. Brzeg. tel. 077/416-44-30 
PRASA DO MAKULATURY stanjdealny. elektryczpa, śrubo
wa, kostki po zgniocie 100-120 kg, -1.000 zł. Szczawno-Zdrój. 
tel. 074/843-85-84
PRASA HYDRAULICZNA 6-półkowa, sopocka. - 20.000 zł. 
Opatówek, tel. 062/761-81-40.0605/31-89-10 
PRASA HYDRAULICZNA nacisk 200 ton, po remoncie, • ■ 
4.000 zł. Opole, tel. 077/464-74-45 
PRASA HYDRAULICZNA DOHC 550 SOBMASZ 6-półkowa, 
do okleinowania płyt wiórowych, stan techn. b. dobry, r 60.000 
zł + walce klejarskie i piec parowy gratis. Twardogóra, tel. 
071/315-82-33
PRASA HYDRAULICZNA 3 szt., 100-5001. ceny od 4.500 zł. 
Wrocław, tel. 0501/31-30-13
PRASA HYDRAULICZNA PU-2P. 90 ton • 12 500 zł;dwutło- 
kowa 100 ton • 10 000 zł. Wrocław, tel. 071/363-61-56 
PRASA MIMOŚRODOWA belgijska, nacisk 120 ton, wys. 2.6 
m, waga 7 ton, • 18.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-78-75 
PRASA MIMOŚRODOWA 25 ton, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 
071/339-80-30
PRASA MIMOŚRODOWA z oprzyrządowaniem, do prod. 
podkładek. 3 rodzaje, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-19 
PRASKA ZĘBATKOWA nacisk 1 t, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
PROSTOWNIK z rozruchem, nowy, 220/380 V, 12/24 V, 350 
A - 850 zł, 220 V. 12/24 V - 650 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-66-98.0607/42-33-52 
PROSTOWNIK BESTER 4-zakresowy. do ładowania akumu
latorów, nowy, - 550 zł. Kłodzko, ul. Okrzei 26/II/20, po godz. 16

PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE z silnikami i bez silników, od 
200 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
PRZEKŁADNIE ZĘBATE od 200 zł/szt. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do regulacji kąta wtrysku i 
kąta zapłonu silnika naftowego i benzynowego, laserowa lam
pa stroboskopowa, na gwarancji, z dokumentacją, - 500 zł.., 
tel. 0042/06-03-36-99-02
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do silników diesla, lampa 
stroboskopowa, przystawka do pomiarów kąta wtrysków, ob
rotów, spadków mocy, nowy, - 600 zi. Opole, tel. 
077/464-74-45
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY .AUTO GEO TEST do po
miaru geometrii kół, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 4.800 
zł. Przygodzice, tel. 062/738-29-53 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY CARSOFT do komputerowe
go diagnozowania samochodów marek BMW, Mercedes, VW, 
Audi, Seat, Skoda, od 1.700 DEM. Zielona Góra, tel. 
0605/08-81-80
RAMA BLACHARSKA HERKULES, 2000 r. z systemem po
miarowym, nowa, -19.000 zł brutto lub odstąpię leasing. Wro
cław. tel. 0602/10-92-79
RAMA BLACHARSKA 6.500 - 10.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-48-72 po godz. 20,0602/19-12-76 
REDUKTOR TLENOWY RBT-1 nowy, -100 zł. Świdnica, tel. 
074/853-35-21
ROZDZIELACZE HYDRAULICZNE 2 i 3-sekcyjne - 200 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA przenośna, 380 V. z przewo
dem - 300 zl. Wrocław, tel. 363-44-54 
ROZWIERTAKI od 36 mm - 50 zł/szt. Opole, tel. 
077/455-42-76,0602/59-13-90 
SATURATOR MI-500. - 600 zł. Wrocław, tel. 071/324.-27-86 
SATURATOR XAA-20 do prod. napoi gazowanych, • 1.500 
zł. Wiązów, tel. 071/393-10-57 
SEPARATOR MAGNETYCZNY rusztowy, do wtryskarek, 
nowy, - 550 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-15-63 
SILNIK ELEKTRYCZNY 220 V. 1.1 kW. 280Ó obr./min. -150 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-13-57 
SILNIK ELEKTRYCZNY 5.5 kW, 1450 obr7min. nieużywany, 
antywybuchowy, - 320 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-97-93 po 
godz. 18
SILNIK ELEKTRYCZNY 10 kW, - 450 zł. Dobromierz, tel. 
074/850-61-45
SILNIK ELEKTRYCZNY 11 kW. fabrycznie nowy. z kołem 
pasowym, • 450 zł. Gaszowice, woj. kaliskie, tel. 
062/785-83-20.
SILNIK ELEKTRYCZNY 18.5 kW, nowy, • 500 zł. Jelcz-La- 
skowice. tel. 071/318-48-77
SILNIK ELEKTRYCZNY 220 V. 2800 obr/min, 2.2 kW. - 250
zł. Jelenia Góra, tel. 0608/76-59-17
SILNIK ELEKTRYCZNY 1.5 kW. 2870 obrimin, 380 V. typo-

SILNIK ELEKTRYCZNY 1-37 kW, cena 100-700 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
SILNIK ELEKTRYCZNY 1.5 kW, 960 obr/min -140 zł. 17.5 
kW, 1440 obrimin -1500 zł. Wrocław, tel. 071/357-22-28 
SILNIK ELEKTRYCZNY 5.5 kW, 2900 obrJmin • 290 zł; 3 kW, 
940 obr./min -190 zł; 0.8 kW, 1400 obrimin - 80 zł; 0.8 kW, 
950 obr/min - 80 zł; 0.55 kW, 1400 obrJmin - 60 zł. Wrocław, 
tel. 0606/73-75-45
SILNIK ELEKTRYCZNY 17 kW/925 obr/min, na łapach - 550 
zł oraz 7,5 kW/1440 obr./min, na łapach - 500 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0502/12-55-57
SILNIK ELEKTRYCZNY 220 V, 1.1 kW, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/399-74-33 po godz. 20
SILNIK HYDRAULICZNY mały. używany, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0607/36-28-39
SILNIK SPALINOWY Perkins, 3 cylindry, po remoncie, bez 
osprzętu. - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-92-62 
O  SILNIKI ELEKTRYCZNE od 0.25 do 22 kW - od 50 

zł, wentylatory elektryczne, plastikowe śmigło. 
Chojnów, tel. 076/818-95-68 01029911

SILNIKI ELEKTRYCZNE różne, od 100 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-13-57
SILNIKI ELEKTRYCZNE 220 V/380 V, 1.5 kW, 1425 obr7min 
-150 zł/szt. Czarny Bór, tel. 074/845-07-01 po godz. 16 
SILNIKI ELEKTRYCZNE kołnierzowe. 5,5 kW, 2900 obr., 
nowy, prod. rumuńskiej - 300 zł+VAT, 5.5 kW, 900 obr., nowy, 
na łapach - 300 zł + VAT. Konradów, tel. 077/439-32-79, 
077/439-40-05,0604/50-87-78 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 0.8,1.2,1.8,2.2 kW, 220V/380 V - 
od 800 do 300 zł/szt. Raciborowice, tel. 0503/58-20-74 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 2850 obr./min., 1.5 kW, 2800 
obrVmin., 1.1 kW, 1390obrJmin.. 1.1 kW. 1385 obr./min.. 0.37 
kW, 1310 obrimin., 0.22 kW - 300 zł/szt. Świebodzice, tel. 
074/854-32-29
SILNIKI ELEKTRYCZNE 0.75 kW, 2.820 obrJmin, 220/380 V 
- 90 zł/sżt. Wałbrzych, tel. 074/841-42-97 po godz. 15 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 220/380 V, 5 kW, 955 obr./min. 4 
kW, 1.440 obr./min, kołnierzowe, nie używane - 350 zł/szt., 
1.5 kW, 930 obr/min • 250 zł. 0.6 kW, 700 obr./min, kołnierzo
wy -150 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
SILNIKI WIBRACYJNE 1.1 kW, 0.8 kW. 0.6 kW, od 300 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39
SILOS DO TROCIN z instalacją wyciągową, - 3.500 zł. Le
gnica. tel. 0601/21-33-41
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY śred. 170 mm, skok 1.000 mm, 
śred. 170 mm, skok 110 mm, nowe - 350 zł/szt., śred. 75 mm. 
skok 550 mm, nowy - 250 zł, mały -150 zł/szt. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE różne - 80 • 200 zł. Świebo
dzice. tel. 074/854-32-29
SPAWARKA AGA R-302 prostownikowa do 300 A z przewo
dami, stan b. dobry -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
SPAWARKA nowa, spawa elektrodą od 2.8 do 3.25,220 V,

Posiadamy do sprzedaży ładowarki kołowe typu Ł-34, 2 szt.:
1. Ładowarka, typ. Ł-34, nr fabryczny 10408,1985 r„ stan techniczny dobry, 

cena do negocjacji. -
2. Ładowarka, typ Ł-34, nr fabryczny 12591,1987 r., stan techniczny dobry, 

cena do negocjacji.

Informacji udziela Dział Głównego Mechanika, tel. 074/845-01 -51 w godz. 7.30-16.20. 
Oględzin można dokonać w Czarnym Borze, na terenie siedziby Kopalni Melafiru w Czar
nym Borze Sp. z  o.o., ul. Wesoła 12. OP012139
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150 A. • 400 zł (możliwa wysyłka). Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-27-80. 815-43-78
SPAWARKA transformatorowa, 220 V/155 C, turbo wentyla
tor Parwa, fabrycznie nowa, sprowadzona z Niemiec, maska 
spawalnicza, przewody, łączy elemety stalwo elektrodą, moż
liwość wysyłki pocztą, - 350 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-15-75
SPAWARKA BESTER 400 A. - 1.000 zł. Brzeg. tel. 
077/416-44-30
SPAWARKA BESTER SPB-315 400 A, bez kabli, - 900 zł lub 
zamienię na sprężarkę 3JW60. Kamienna Góra, tel. 
075/744-12-43
SPAWARKA BESTER STA-630a, stan b. dobry, * 950 zł. Oła
wa, tel. 071/313-86-76
SPAWARKA BESTER 315 kompletna z przewodami, - 900 
zł. Opole. tel. 077/455-2745
SPAWARKA BESTER 400 A, - 950 zł. Walim. tel. 
074/845-39-26
SPAWARKA BESTER, 250 A, transformator, 2 fazy, - 500 zł 
oraz 340 A, transformator, 3 fazy, - 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-57-13
SPAWARKA BESTER, turbo 160 A. 220/380 V, - 750 zł. Wro
cław. tel .0607/36-28-39
SPAWARKA BESTER SPB-315 z przewodami, stan b. dobry 
-1.250 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
SPAWARKA MIG-MAG 180 A. 220/380 V, nowa. nie używa
na, -1.200 zł oraz 140 A, 220 V, nowa, - 750 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/736-21-72,0605/95-17-36 
SPAWARKAMIG-MAG CLOOS kpi., kable, reduktor, drut 400 
A, argon lub C02, części zamienne, - 3.500 zł. Prudnik, tel. 
077/436-17-58
SPAWARKA MIGOMAT DEP 401 OZAS 400 A. kompletna •
1.900 zł; spawarka TIG PSP 630, chłodnica, niekompletna 
przystawka - 2.500 zł oraz spawarka STA 225, kable, stan 
idealny, - 800 zł , transport gratis. Bolesławiec, tel. 
0604/82**50-18
SPAWARKA MIGOMAT 400 A, kompletna, - 2.200 zł. Nowa 
Sól. tel. 068/387-71-54,0601/16-13-66 
SPAWARKA MIGOMAT 150A, mało używany, z uszkodzoną 
butlą, pełna szpula drutu, - 650 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-09-43
SPAWARKA MIGOMAT 150 A, drut 0.6 - 0.8; z 2000 r., butla 
i reduktor, stan b. dobry, - 800 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-08-16 
SPAWARKA MIGOMAT na 220 V, - 450 zł. Wolibórz, tel. 
074/873-37-45
SPAWARKA MIGOMAT 150 A, reduktor, drut 0.6-0.8 mm, 
wentylator, na kółkach, fabrycznie nowy, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-59-58
SPAWARKA TIG PSP-630 + niekompletna przystawka - 2800 
zł, spawarka STA-225 - 850 zł. Bolesławiec, tel. 0604/82-50-18 
SPAWARKA TIG w osłonie argonu, -  3.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/89-05-55
SPAWARKA TRANSFORMATOROWA 380 V, 250 A- 500 zł.
Twardogóra, tel. 071/315-94-80
SPAWARKA WIROWA 400 A, • 950 zł. Walim, tel.
074/845-39-26

SPRĘŻARKA nowa, niemiecka, reguł, ciśnienia, 220 V, 251, 
8 amt, - 600 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-27-80,
815-43-78
SPRĘŻARKA AIRLINE 8 Atm. 220 V. 1.1 kW, zbiornik 251, na 
kołach, 210 l/min, fabrycznie nowa, sprowadzona z Niemiec, 
posiada elektrozawór, odwadniacz, manometr, zawór bezpie
czeństwa, do malowania, pompowania, innych prac, - 570 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
SPRĘŻARKA WE-52, 1986 r. elektryczna, wydatek powie
trza 5 m3/min, 45 kW, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/346-26-84 
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA 3-cylindrowy silnik diesel, 
kompresor na kołach, -  3.000 zł. Modła, tel. 076/817-22-19, 
0604/91-37-08
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA, 1997 r. duża. 2 kompresory 
(praca ,na zmianę"), stan idealny, prawie nowa, cena nowej
28.000 zł, sprzedam za, - 8.900 z ł, faktura VAT. Wrocław, tel. 
0602/80-01-02
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA 5.5 m3/min, silnik Deutz 3-cylin
drowy, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-50-99 - 
SPRĘŻARKA ŚRUBOWO-TŁOKOWA silnik Deutz, z hakiem, 
na kołach, + wał i młot, • 4.000 zł. Milicz, tel. 071/384-07-81, 
0605/66-88-38
SPRĘŻARKA TŁOKOWA WAN-50 3-tłokowa, fi tłoka 100, -
2.500 zł. Jeszkowice, gm. Czernica, tel. 0604/08-38-63, 
071/318-01-26
SPRĘŻARKA TŁOKOWA 380 V, 3-cylindrowy, zbiornik pow. 
2001, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/343-63-99 
STOŁY ALUMINIOWE warsztatowe itp, -150 zł /szt.. Bole
sławiec. tel. 075/732-13-57
STOŁY DO SITODRUKU i tunele - 2.500 zł lub nawiążę współ
pracę. tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 071/357-89-85 
STÓŁ DO SITODRUKU pow. robocza 70x 100 cm, haświe- 
tlarka do sit, suszarka tunelowa, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/373-39-55.0607/07-65-62 
STÓŁ OBROTOWY do frezarki, fi 400. - 650 zł. Strzelin, tel. 
071/392-35-39
STÓŁ OBROTOWY 250 mm, stan b. dobry - 550 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-47-80
STÓŁ PROBIERCZY PW8, 1987 r. do sprawdzania pomp 
wtryskowych, stan b. dobry, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 348-33-79 
STÓŁ WIBRACYJNY z 2 podwójnymi formami do pustaków
9-cegłowych - 830 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-11-65 wieczo
rem
STRUGARKA z pilą, 3 nożer 26.5 cm, ponad 4.000 obr./min,
- 900 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81
STRUGARKA DO DREWNA ręczna, - 200 zł. Żagań, tel.
068/477-68-92
STRUGARKOWYRÓWNIARKA DCM 9A-63, - 4.500 zł. Opa
tówek, tel. 062/761-81-40.0605/31-89-10 
SUSZARNIA DAKC - HAJNÓWKA., 12.000 zł. Opatówek, 
tel. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
SUSZARNIA DO LAKIERÓW SEM-4 stan b. dobry, - 5.000 
zk Kłodzko, tel. 0601/58-61-44 
SUWNICA 5 ton, - 10.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
0608/84-00-61 ,-071/310-15-87 
SUWNICA ŁAŃCUCHOWA udźwig 3.51, wys. podnoszenia 
4 m, - 650 zł. Paczków, tel. 077/431-60-11 
SZLIFIERKA 2-tarczowa, 380 V, na postumencie, - 600 zł. 
Opole, tel. 077/455-42-76,0602/59-13-90 
SZLIFIERKA 2-tarczowa, na postumencie, 380V, - 650 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-07-47 
SZLIFIERKA 380V, - 250 zł. Trzebnica, teł. 071/387-07-47 
SZLIFIERKA 2-tarczowa OND 350, - 800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-12-60,0602/38-94-59 
SZLIFIERKA DO OTWORÓW • 6.000 zł. Kamienna Góra. tel. 
0605/08-74-51
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN -14.000 zł. Kamienna Góra, 
tel. 0605/08-74-51
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN SH P1. elektromagnez, 
200x500 cm, - 2.200 zł. Oława, tel. 071/313-89-05 
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN wym. 200 x 600 mm, ma

kach narzędziowych, prześwit wrzeciona 75 mm, stan b. do
bry, - 6.400 zł. Koźmin, tel. 062/721-32-94 
TOKARKA UNIWERSALNA TUC 50x1000, stan dobry, •
4.700 zł. Koźmin, tel. 062/721-32-94 
TOKARKA UNIWERSALNA 500 x 1000/73 mm, przyspieszo
ny posuw, stan b. dobry. Oleśnica, tel. 0603/39-55-74 
TOKARKA UNIWERSALNA TOS 50x 1.500 SUI, mało uży
wana, -12.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-44-45 
TOKARKA UNIWERSALNA TUM 25 Bx 750, wyposażenie 
fabryczne, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-44-45 V 
TOKARKA UNIWERSALNA TUM 25x 800.1978 r.. wszyst
kie funkcje, stan b. dobry, • 3.600 zł. Wrocław, tel. 
071/393-91-31,0604/77-03-57 
TOKARKA UNIWERSALNA TSB-20,1988 r. stan idealny, - 
2.950 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
TOKARKI DO METALU - od 1.800 do 3.700 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-36-25,0503/35-63-82 
TOKARKOKOPIARKA DO METALU TGC-8 stan b. dobry, -
8.500 zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-49 
O  TRAK GÓRNONAPĘDOWY GKT., le i.

067/284-55-66,0602/38-97-84 01023931
TRAK pionowy, gómonapędowy, prześwit 50 cm, silnik 11 kW, 
• 6.500 zł. Długopole Górne, tel. 074/813-90-83 
TRAK pionowy, śr. 55 cm, silnik elektryczny 11 kW, 4 wózki, 
piły zwykłe i widłowe, trak w pełni sprawny, - 5.600 zł. Gryfów 
Śl., tel. 075/762-10-43
TRAK wózek na prowadnicach, tarcza do 1000 mm, do wyro
bu palet, • 2.900 zł. Kluczbork, tel. 077/418-48-94 
TRAK dwutaśmowy, posuw, cena producenta ok. 30.000 zł, -
17.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
TRAK taśmowy, -15.000 zł. Wrocław, tel. 071/398-84-01 
TRAK DO DREWNA taśmowy, szeroka piła do 180 mm, elek
trycznie podnoszony, el. ustawienie grubości, dł. cięcia 12 m, 
płynna reg. pasów wózka, hydrauliczne mocowanie kłody, -
15.000 zł. Pisarzowice, tel. 077/412-66-05
TRAK DO DREWNA WOODMIZER LT15 nowe sprzęgło, dł. 
cięcia 6 m, z 1998 r, -10.000 zł. Wrocław, tel. 0501/31-08-40 
TRAK DO DREWNA, 1995 r. taśmowy, kompletny, z ostrzał- 
kąi rozwierakiem, - 7.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-44-02, 
0605/42-69-17
O  TRAKI TAŚMOWE ostrzałki, szrankowniki, raty, le

asing, uproszczona procedura. ., tel. 
032/219-82-52 03002931

KOMIS URZĄDZEŃ 
SPAWALNICZYCH

63-900 Raw icz, Sierakowo 
ul. Rzem ieśln icza 13 
te l./fax 065/ 545 43 OO 
Biuro - Wrocław, ul. Szczecińska 17/21 
te l. kom. 0607-094-517

OP012343

TRANSFORMATOR 250, - 9.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-81-40,0605/31-89-10 
TRANSFORMATOR 250 IWA - 3.500 zł. 400 KVA - 7.500 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
TWARDOŚCIOMIERZ JT 5010.1990 r. prod. ZSRR, -1.000 
zł. Złoty Stok, tel. 074/817-51-39 
UCHWYT SPAWALNICZY TIG-200 na licencji ESAB, gazo
wy i gazowo-wodny, nowy, - 300 zł. Chojnów, tel. 
076/818-88-20.0602/69-67-72 
UCHWYT TOKARSKI 315 mm, 4-szczękowy, samocentrują- 
cy, - 270 zł. Koźmin, tel. 062/721-32-94 
UCHWYT TOKARSKI 3-szczękowy, samocentrujący, nowy, 
fi 200 mm, typ DH, - 750 zł. Niemcza, tel. 074/837-63-58

WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA wysokość podnoszenia 12 m, 
udźwig 3 tony, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/781-64-79 
WCIĄGARKA SAMOCHODOWA ZIŁ udźwig 5 1 + silnik hy
drauliczny, - 700 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
WENTYLATOR śr. 600 cm, 380 V. wyciąg, nawiew, - 200 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0608/76-59-17 
WENTYLATOR turbinowy, duży, silnik 11 kW, 380 V. 2900 
obr., nowy, na gwarancji, do wyciągów lub nadmuchów, moż
liwość wypróbowania, -1.400 zł. Leszno, tel. 0608/23-60-32 
WENTYLATOR DACHOWY wyciągowy, 380 V, nowy - 250 
zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
WENTYLATOR PRZEMYSŁOWY nawiew/wyciąg, 1.400 
obr/min, średnica śmigła 50 cm, 0.75 kW, 380 V, -125 zł. 
Wrocław, tel. 0608/16-52-81
WENTYLATOR ŚCIENNY wyciągowo-nadmuchowy, 380 V - 
200 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
WENTYLATOR ŚCIENNY w obudowie, średnica 45 cm, 380 
V, 2.700 obr./min, stan b. dobry, - 270 zł. Wrocław, tel. 
071/781-64-79
WENTYLATOR ŚCIENNY 40x45 cm, 220 V - 200 zł, oprawy 
lamp, zewnętrzne, z żarówką sodową 400 W • 200 zł. Żagań, 
tel. 068/477-56-63
WENTYLATOR TURBINOWY duży. nowy, silnik 2.2 kW, - 600 
zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
WENTYLATOR WYCIĄGOWO • NADMUCHOWY ścienny. 
220 V, 0.18 kW, 1440 obr/min, 7 sztuk -120 zł/szt. Miero
szów. tel. 074/845-86-50
WENTYLATOR WYCIĄGOWY 380V, dachowy - 260 zł oraz 
wentylator wyciągowo-nadmuchowy, 380V, ścienny • 120 zł. 
Wrocław, tel. 0606/73-75-45
WENTYLATORY różne, od 100 zł.. Bolesławiec, tel. 
075/732-13-57
WENTYLATORY POKOJOWE fi 25 cm, 220 V, nowe - 25 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
WIELOPIŁA i trak 2-tarczowy, nowe, z regulowanymi pasami 
i zabezpieczeniem przeciw odrzutowym, - 16.000 zł. Lubin, 
tel. 076/840-82-02
WIELOPIŁA, - 6.000 zł. Siciny, tel. 065/543-52-57 
WIERTARKA HILTI TE 14 cena 900 zł, pistolet do kołków z 
walizką, naboje, kołki - 500 zł. Bielany Wr., teł. 071/311-26-08, 
0607/46-37-25
WIERTARKA pozioma, stolarska, -1.100 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-48-94
WIERTARKA BOSCH, elektropneumtyczna, na wiertła 
SDS-Max, nowa, -1.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-60-67 
WIERTARKA MANESMAN 220 V, z udarem, 600 W, profe
sjonalny uchwyt, obroty lewe i prawe, do 3 tys. obr/min, fa
brycznie nowa, sprowadzona z Niemiec -150 zł, oraz 500 W 
-100 zł, możliwość wysyłki pocztą, Ząbkowice śląskie, tel. 
074/641-15-75
WIERTARKA do.prac precyzyjnych, 220 W, 18 W/45 W, do 
20 tys. obr/min, 40-częściowe oprzyrządowanie, wiercenie, 
czyszczenie, cięcie, polerowanie, grawerowanie, fabrycznie 
nowa, sprowadzona z Niemiec, możliwość wysyłki pocztą, - 
300 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
WIERTARKA KOORDYNACYJNA 2A450 prod. rosyjskiej, 
rok budowy 1971, stół o wym. 1100 x 600 mm, - 35.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/764-83-73 
WIERTARKA ŁAŃCUSZKOWA czopiarka, - 2.500 zł. Obor
niki Śląskie, tel. 0608/84-00-61,071/310-15-87 
WIERTARKA PROMIENIOWA WR-15 prod. polskiej, wrze
ciono S.Morsea 5. maks. promień wysięgu 1500, - 5.500 zł. 
Jelenia Góra, tel'075/764-83-73 
WIERTARKA STOŁOWA kolumnowa, zmienne obroty i ko
lumna, regulacja wysokości i głębokości wiercenia, -1.500 
zł. Marian Grzęda, Bolesławiec, tel. 075/782-44-55 w 
godz. 9-17
WIERTARKA STOŁOWA WS 16 z imadłem, stan b. dobry -
1.000 zł oraz inne maszyny ślusarskie: prasa hydrauliczna, 
nacisk 30 ton, przecinarka tarczowa, giętarka do rur, frezar
ka, kowadło, nożyce i inne. Bolesławiec, tel. 0604/82-50-18 
WIERTARKA STOŁOWA nowa, - 700 zł. Gostyń, tel. 
065/572-08-41

WÓZEK PODNOŚNIKOWY 2.5 t - 3.5 t. Bielany Wrocław
skie, tel. 071/311-06-00
WÓZEK RĘCZNY hydrauliczny do załadunku i wyładunku, 
do 140 cm + paledak o udźwigu 7, t, - 2.150 zł. Wrocław, tel. 
071/361-37-05
WÓZEK TRANSPORTOWY. 200 ccm gaźnik WL70. lad. do 1 
t, wywrotka, - 2.500 zł. Milików, tel. 075/731-73-13 
WÓZKI TARTACZNE szynowe, koła metalowe, - 300 zł-. Le
gnica, tęl. 0601/21-38-41
WÓZKI' WARSZTATOWE metalowe, małe i duże - 150-250 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/352-90-26,0601/76-02-51

Z A P A L  - SERWIS^
OFERUJE:

/  urządzenia do malowania mokrego 
/  urządzenia do malowania proszkowego 
/  urządzenia do okuwania węży ciśnieniowych 
/  węże ciśnieniowe do 400 barów /  osprzęt do malowania oraz §serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. §

Wrocław, ul. Bardzka 30 
Vwtel/fax 071/33 64 591.0 607 313 451^

WTRYSKARKA KUASY150/50 ślimak 40 mm, 80 g wtrysku,
- 8.000 zł. Oleśnica, tel. 071/399-39-30 
WTRYSKARKA TŁOKOWA KUASY 16 x 2/1, automat z 1989 
r., mała - 4.600 zł. Wrocław, tel. 0601/31-20-33 
WTRYSKARKI Battenfeld • 10.000 zł, Kraus Maffei • 10.000 
zł. Wrocław, tel. 071/324-91-17,0601/71-99-18 
WYCIĄG DO WIÓRÓW 55 kW, -  5.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-81-40.0605/31-89-10
WYCIĄG PYŁU do szlifierki NVA-25 lub podobnej • 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-47-80
WYKRYWACZ METALI dwie wymienne sondy, zasięg 1.5 m,
- 500 zł. Wrocław, tel. 071/788-78-37
WYKRYWACZ METALI WHITES TM 808 prod. USA, do za-
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SPRĘŻARKI
ŚRUBOWE - TŁOKOWE

NARZĘDZIA ♦ FILTRY • ODWADNIACIE 
LINIE PNEUMATYCZNE * SERWIS « ♦ •

KKRCHER
FIRMA "PLUS")
A U TO R YZO W A N Y PAR TN ER  J

MASZYNY 
i URZĄDZENIA 
CZYSZCZĄCE

P R O M O C JA  2001 "Stare na nowe" 
nowa myjka nawet o 2.440 zł mniej 
Z da jąc stare urządzenie dowolnej marki 
o trzym asz upust od 1.172 do 2.440 z ł

P o n a d t o  p o le c a m y :
-  n a jn o w sze  o d k u rza cze  z  filtrem w odnym
- myjki z im no - i c iep łow odne, dom ow e  I profesjonalne
- szorow arki, zam iatarki
- se rw is  gw aran cyjny  i pogw arancy jny
-  sp rz e d a ż  ratalna OPOOS629

Leszno, tel. 065/526-70-70 Jelenia Góra, tel. 075/751-80-10 
Opole, tel. 077/454-25-55 Wałbrzych, tel. 074/843-91-62
Głogów, tel. 076/833-43-21 w. 361 Wrocław, tel. 071/332-35-55

SPAWARKA WIROWA EW 24 K 300 A, w kolorze szarym, 
stan b. dobry - 300 zł, wiertarka WS-15 - 400 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-57-13
SPAWARKA WIROWA, - 250 zł. Złotoryja, tel. 0601/53-93-11 
SPAWARKI WIROWE SPB 400 - 450 - 700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-36-25,0503/35-63-82 
SPAWARKI WIROWE 300 A. z kablami, sprawne, 3 szt, - 550 
zł /szt. Wrocław, tel. 0603/54-37-38 
SPRĘŻARKA 1-tłokowa, butla 100 I. oryginalna, do wykoń
czenia -170 zł oraz 1-tłokowa, oryginalna, prod. włoskiej,- 
wyłącznik ciśnieniowy 10 atm, 220/380 V, stan b. dobry - 270 
zł. Chojnów, tel. 076/877-34-37 
SPRĘŻARKA JW60 3-cylindrowa, po remoncie, - 1.200 zł. 
Gaszowice, woj. kaliskie, tel. 062/785-83-20 
SPRĘŻARKA powietrza, poj. zbiornika 401,1-tłokowa, ciśnie
nie 8 atm, stan dobry, - 480 zł. Namysłów, teł. 077/410-20-62 
po godz. 15
SPRĘŻARKA 3JW60 po remoncie, 16 m3/gódz, • 850 zł. Oła
wa, tel. 0607/42-55-19
SPRĘŻARKA WSUK powietrza, - 3.500 zł. Opatówek, tel.
062/761-81-40,0605/31-89-10
SPRĘŻARKA 2-głowicowa, bez zbiornika, z silnikiem 220 V,
10 atm. - 400 zł, łącznik ciśnieniowy LCA-2,8 atm., nowy - 50 
zł, wał do heblarki 2-nożowy, uchwyt na piłę, fi 10 cm, dł. 50 
cm. Świdnica, tel. 074/853-35-21
SPRĘŻARKA do tłoczenia propanu-butanu, z silnikiem, mo
del USA. • 3.450 zł. Walim. tel. 074/845-39-26 
SPRĘŻARKA zbiornik o poj. 180 I, wyłącznik ciśnieniowy, - 
400 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-76-35 
SPRĘŻARKA do malowania, pompowania, 220 V, 8 barów,
11 kW, zbiornik 251. odwadniacz z reduktorem na wyjśćie 0 - 
9. manometr, euro, nowa, sprowadzona z Niemiec, - 440 zł 
możliwy transport. Wałbrzych, tel. 074/846-49-46 
SPRĘŻARKA 2-tłokowa, maks. 12 atm, 380 V, po remoncie 
kapitalnym, -1.500 zł. Wrocław, tel. 352-86-48,0503/12-98-94 
SPRĘŻARKA 380 V, 0,75 kW, 6 m3/godz„ 6 atm. + oddzielny 
zbiornik ciśnieniowy + pistolet, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/793-45-12,071/368-77-75.071/368-70-36 
SPRĘŻARKA WAN-K wydajność 20 m3/godz., ciśnienie 8 
atm, 2 lata. książka serwisowa, stan idealny, • 2.300 zł. Wro
cław. tel. 0502/41-11-25
SPRĘŻARKA 8 atm, zbiornik 251, odwadniacz, euro, regula
cja ciśnienia, na kółkach, fabrycznie nowa, - 520 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-59-58
SPRĘŻARKA ASPA 3JW60 zbiornik 1801,6 atm., wydajność 
16 m3/godz.. stan b. dobry - 850 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
SPRĘŻARKA WAN 2-cylindrowy zbiornik, 1501,8 atm., wy
dajność 16 m3/godz., po remoncie - 1.400 zł. Wrodaw, tel. 
071/346-47-80
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gnesowa, stan b. dobry - 6.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
0501/47-96-46
SZLIFIERKA STOŁOWA nowa, nie używana, stan b. dobry, - 
100 zł. Trzebnica, tel. 0607/76-46-01 
SZLIFIERKA STOŁOWA 380 V, 1 kW 2800 obr/min - 350 zł, 
Wrodaw. tel. 071/346-47-80
SZLIFIERKA TAŚMOWA do drewna, szer. szlifowania 70 cm, 
posuw mechaniczny, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 0501/31-08-40 
SZUFIERKA TAŚMOWA KING KRAFT 220 V, 720 W, fabrycz
nie nowa, sprowadzona z Niemiec, posiada pochłaniacz, do 
drewna, szkła, farby, innych prac, wysokiej jakości, możliwość 
wysyłki pocztą, - 300 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-15-75 
SZLIFIERKA UNIWERSALNA, 1989 r. narzędziowa, NUA-25, 
wyposażenie, - 6.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
TAŚMA DO PAKOWANIA MIROLL prod. niemieckiej, szara, 
w rolkach, wym. 5 cm x 66 m -1 zł/rolkę. Wrocław, tel. 
071/341-61-54
TOKARKA stołowa, prod. USA, stan b. dobry, - 2.000 zł. Go
styń, tel. 065/572-08-41
TOKARKA dł. toczenia 2.000 mm, prod. węgierskiej, stan b. 
dobry, - 4.600 zł. Jawor, tel. 076/870-46-25 
TOKARKA prod. francuskiej - 4.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
0605/08-74-51
TOKARKA REWOLWEROWA precyzyjna wraz z wyposaże
niem, po kapitalnym remoncie - 5.800 zł. Mirków k.Wrocła- 
wia, tel. 071/315-13-08
TOKARKA REWOLWEROWA RV-32 oraz tokarka TUC - 
50x1000, cena -1.900 zł/szt. Radwanice, gm. Św.Katarzyna, 
tel. 071/311-72-18
TOKARKA REWOLWEROWA RV-63 prod. Cegielski, - 2.500 
zł oraz WAA 25 6 operacji, - 3.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-10-02
TOKARKA TUB-32, - 4.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-49-51
TOKARKA REWOLWEROWA RV-32, - 3.500 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-49-51
TOKARKA TUM-25 prawie nieużywana, z wojskowego sa
mochodu warsztatowego, - 4.600 zł. Zielona Góra, teł1. 
0603/28-37-82
TOKARKA DO DREWNA ręczna, dł. toczenia 1 m, wykona
na profesjonalnie, - 400 zł. Wieruszów, tel. 062/783-65-13 
TOKARKA DO METALU SM PORĘBATR 45 dł. toczenia 1620 
mm, z osprzętem do przetaczania bębnów i regeneracji sworz
ni kulowych, stan b. dobry, - 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-34-94 w godz.17-22
TOKARKA UNIWERSALNA TUE 35 do metalu, - 2.800 zł., 
tel. 063/244-26-36,0605/03-25-64 
TOKARKA UNIWERSALNA 1M 63x1500, rok prod! 19>4, po 
remoncie kapitalnym, przyspieszone posuwy, posuw na san-

spis treści - patrz strona

UCHWYT TOKARSKI, do tokarki sterowanej numerycznie, 
nowy, -1.400 zł. Niemcza, tel. 074/837-63-58 
UCHWYT TOKARSKI 3-szczękowy, fi 80,125,200,250,315, 
400, od 200 do 1.100 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
UCHWYT TOKARSKI śred. 500 mm, 4 szczęki, nastawny, - 
400 zł. Wrodaw, tel. 0607/36-28-39 
UCHWYT TOKARSKI fi 200,4 szczęki, samocentrujący, nowy 
- 450 zł. Wrodaw, tel. 071/346-47-80 
UCHWYT TOKARSKI fi 100. 3 szczęki, nowy - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/346-47-80
UCHWYT TOKARSKI 80 mm - 270 zł, 100 mm - 215 zł, pisto
let do malowania, prod. polskiej - 75 zł, stojak do wiertarki - 
85 zł. Wrodaw, tel. 071/322-21-13 
UCHWYTY TOKARSKIE fi 200,250 • 200 zł/szt., tulejki zaci
skowe. Wrocław, tel. 071/339-80-30 
UKŁAD PRZYGOTOWANIA POWIETRZA do 10 atm. do urzą
dzeń pneumatycznych, nowy, prod. japońskiej, kpi. - 700 zł. 
Wrodaw, tel. 071/346-47-80
URZĄDZENIE POMIAROWE UNILAP 100 do pomiaru para
metrów sieci elektrycznej, pomiar pętli, zwarcia, różnicówek, 
rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, w walizce, kom
pletne wyposażenie, -1.200 zł. Złotoryja, tel. 0602/31-28-77 
WAGA SAMOCHODOWA SŁUPSK 40 ton, -11.000 zł. Świd
nica, tel. 074/852-13-30
WAGA SAMOCHODOWA 40-501, dł. 14 m, -10.000 zLWie- 
r uszów, tel. 0608/52-71-99
WAŁEK STALOWY fi 35-90, cena 0.70 zł/kg. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
WAŁKI KLEJOWE, - 8.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
0608/84-00-61,071/310-15-87 
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA do autolawety, przerobiona z 
wciągarek do pontonów, bęben na 30 m liny, - 800 zł. Świera
dów Zdrój. tel. 075/781 -66-66,0603/31 -47-85 
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA samochodowa, 12 V, uciąg
2,51. nadaje się do lawety lub Jeepa, -1.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/845-88-82 po godz.18 
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 380 V, linka, przewody, dwa 
piloty. - 250 zł. Wrodaw, tel. 071/354-00-26 
WCIĄGARKA LINOWA, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
WCIĄGARKA LINOWA pomost wiszący, 2 przekładnie z bęb
nami linowymi, do remontu,- • 500 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
WCIĄGARKA LINOWA ŻBA-150 380 V, udźwig 150 kg - 700 
zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
WCIĄGARKA LINOWA WL 1.6 t, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88 
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA udźwig 1.5 t,'- 350 zł. Wro
cław, tel. 0607/36-28-39

fcfy (rozkładową) 1 c's |ł

WIERTARKA STOŁOWA WS 15 + imadło mechaniczne, ob
roty 450-2000, uchwyt samozaciskowy, stan b. dobry, -1.200 
zł. Krzeszów, gm. Kamienna Góra, tel. 075/742-34-77 
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 i WSD-10, ceny 850 i 1.100 
zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
WIERTARKA STOŁOWA WS 13 - 650 zł oraz WS 15 -. 850 zł; 
kowadło, duże - 450 zł; duża kuźnia połowa • 450 zł; kotlina 
do kuźni, -150 zł. Syców, tel. 062/785-26-38 
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 stan techniczny b. dobry - 
800 zł oraz sprężarka 3JW60, stan techniczny b. dobry - 750 
zł. Wrodaw, tel. 071/788-87-75 
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 z podstawą, stan b. dobry, -
750 zł. Wrocław, tel. 343-02-50
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 dodatkowo nowy uchwyt i
stojak, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-32-85
WIERTARKI gumówki, wyżynarki, wkrętarko-wiertarki, nowe
i używane, cena od 130 zł. Bielany Wr., tel. 071/311-26-08,
0607/46-37-25
WIERTARKOWKRĘTARKA MEISTER KRAFT bezprzewodo
wa, 2 akumulatory, fabrycznie nowa, 30-częściowe oprzyrzą
dowanie, ładowarka wysokiej jakości 14.4 V, sprowadzona z 
Niemiec, możliwość wysyłki pocztą, - 260 zł. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/641-15-75
WIERTŁA frezy tarczowe, gwintowniki, rozwiertaki, noże to
karskie, od 3 zł/m2. Świdnica, tel. 074/853-10-02 
WIERTŁA SDS prod. niemieckiej, duża ilość • od 6 zł. Wro
cław. tel. 071/347-78-86,0501/84-57-96 
WIERTŁA DO BETONU widiowe Kango, mocowane na sto
żek, różne rozm. - od 15 zł/szt. Wrodaw, tel. 0502/12-55-57 
WIERTŁA DO METALU stożkowe z płetwą, nowe - od 15 
zł/szt. Wrodaw, tel. 0502/12-55-57 
WIRNIKI DO POMP WODNYCH mosiężne, nowe. fi 130, fi 
145 mm - 20 - 25 zł/szt. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po 20 
WKRĘTARKA WEBER profesjonalna, 220 V, - 350 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/753-37-11
WÓZEK DO SPAWARKI INWERTOROWEJ na 4 kółkach 
obrotowych, pomalowany proszkowo, możliwość założenia 
półki na butle, idąalny do spawarki Cloos, wym. 190x390 mm, 
- 350 zł. Lasocin, tel. 074/836-98-09 
WÓZEK PALETOWY 2 szt. - 1.500 zł. 430 zł. Jurków, tel. 
076/818-99-53
WÓZEK PALETOWY LINDE elektryczny, udźwig 1820 kg, -
4.500 zł. Puszczykowo, tel. 061/813-35-39 
WÓZEK PALETOWY udźwig 2 t, 3 szt. - 550 zł/szt. Węgli
niec. tel. 0606/31-30-37
WÓZEK PALETOWY elektryczny, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/363-61-56

stosowania w przemyśle, do wykrywania dużych obiektów 
głęboko pod powierzchnią gruntu, funkcja wykrywania tuneli 
i pustek podziemnych, w opakowaniu, - 2.900 zł. Wrodaw, 
tel. 0502/10-98-80
WYKRYWACZ METAU zasięg do 3 m wgłąb ziemi, wymien
ne sondy, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/336-05-26, 
0607/23-97-30
WYŁĄCZNIKI P/T 50 szt., nowe -1.50 zł/szl Wałbrzych, tel. 
074/84142-97 po godz. 15
WYPOSAŻENIE WARSZTATU BLACHARSKO - LAKIERNI
CZEGO rama naprawcza, migomat duży, profesjonalny, pal
niki, szlifierki, pistolety i inne, • 11.000 zł lub zamienię. Polko
wice, tel. 0601/97-06-24
WYRÓWNIARKA wieloczynnościowa, fabryczna, • 1.800 zł. 
Dunkowa. woj. wrodawskie, tel. 0603/19-51-48 
WYRÓWNIARKA SW 40 dł. 180 cm, - 3.500 zł. Zieleniec, 
gm. Pokój. tel. 077/469-31-59
WYRÓWNIĄRKA DO DREWNA metalowy stół dł. 2 m, -1200 
zł. Zamienice, gm. Chojnów, tel. 076/817-89-14 
WYRÓWNIARKA DO DREWNA SHM. 1990 r. 5-biegowa, -
46.000 zł. Złotoryja, tel. 0603/19-43-20 
WYRÓWNIARKA RĘCZNA elektr. 220 V- 300 zł. Twardogó
ra, tel. 071/315-94-80
WYSYSARKA OLEJU mało używana, -1.100 zł. Węgliniec, 
tel. 0606/31-30-37
WYTACZADŁA DO WYTACZARKI ze śrubami mikrom. 
191421 2450 • 704 - 250 zł. 191421 254 fi 45-60 - 200 zł, 
191421 255 fi 60-80 - 200 zł, 191421 fi 75-95 - 200 zł. Ziębi
ce. tel. 074/819-08-50
WYTACZARKA DO BĘBNÓW HAMULCOWYCH, 1985 r. 
samochodów ciężarowych i dostawczych, typ T0161S. orygi
nalna. fabryczna, b. mało używana, prod. polskiej (Wutech), -
1.100 zł. Kolsko, fel. 068/352-4446,068/358-44-54 
WYTWORNICA ACETYLENOWA, - 250 zł. Kosowo, tel. 
065/5724 8 44,0607/20-22-59 
WYTWORNICA PARY, - 800 zł. Wiązów, tel. 071/393-1040 
WYWAŻARKA DO KÓŁ samochodów osobowych, typ 2010 
UNITROL, - 5.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-78-32 
WYWAŻARKA DO KÓŁ HOFFMAN. Kalisz, tel. 
062/761-73-99,0607/71-84-01 
WYWAŻARKA DO KÓŁ montażownica, • 4.500 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 0608/17-67-51
WYWAŻARKA DO KÓŁ z montażownicą do opon, stan do
bry, • 12.000 zł. Rudna, tel. 0606/50-83-95 
ZAGĘSZCZARKA DO FOLII, - 4.000 zł. Śliwice, tel. 
071/315-37-08
ZAMIENIĘ WYPOSAŻENIE TARTAKU kompletne, trak pio
nowy, na ciągnik rolniczy albo kombajn zbożowy Bizon. Strzy
żew, tel. 062/739-81-51
ZAOSTRZARKOFAZO WARKA TARCZOWA DNDA SŁUPSK
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do wyrobów ogrodowych z drewna, mało używana, - 3.500
zł. Gryfów Śl.. tel. 075/781-34-49
ZASILACZ HYDRAULICZNY mały. 1.5 l/min, silnik 220 V; •
200 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39
ZAWORY DO SPRĘŻARKI WS - od 90 zł -150 zł. Oleśnica,
tel. 071/398-33-25
ZBIORNIK sprężonego powietrza, • 5.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-81-40,0605/31-89-10 
ZESTAW HYDRAULICZNY ENERPACK nowy, - 2.500 zł. Gli
wice. tel. 032/270-10-66
ZESTAW URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI TOREB reklamówek 
i opakowań kwiatowych, - 4.500 zł. Pruszków, tel. 
022/728-93-00
ZGRZEWARKA do reklamówek i worków foliowych, - 4.600 
zł. Pieńsk, tel. 075/778-66-89
ZGRZEWARKA ASPA 207-16 docisk mechaniczny, zgrzew 
gr. 4 + 4 mm, regulacja mocy, po remoncie, gwarancja, - 5.000 
zł + VAT. Zawonia, tel. 071/312-81-27,0601/76-35-64 
ZGRZEWARKA DO FOLII, - 2.500 zł. Legnica, tel. 
076/850-64-24
ZGRZEWARKA PUNKTOWA ZPA-8 stan b. dobry, - 5.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-13-13
ZGRZEWARKA PUNKTOWA 6 kVA, docisk pneumatyczny, 
gr. zgrzewu 2 + 2 mm, gwarancja, - 4.400 zł + VAT. Zawonia, 
tel. 071/312-81-27,0601/76-35-64 
ZGRZEWARKOOBKURCZARKA oraz tunele do pakowania 
w folię termokurczliwą - od 5.500 zł. Pruszków, tel. 
022/728-93-00
ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY MANESMAN 220 V/50 Hz, fa
brycznie nowy, wbijak, sprowadzony z Niemiec, łączy gwoź
dziami lub zszywkami znormalizowanymi tap.icersko-meblar- 
sko-stolarskimi (8-16 mm), możliwość wysyłki pocztą • 120 
zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641 -15-75 
ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY SENCO do prac stolarskich, 
dekarskich, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/329-83-14 po godz. 20 
ZSZYWARKA, - 2.000 zł. Opole, tel. 0501/35-38-67 
ZSZYWARKA DO KARTONÓW - 2.700 zł. Rawicz, tel. 
065/546-35-10
ŻŁOBIARKA DO BLACHY dekarska, ręczna. - 300 zł. Kę
dzierzyn Koźlę. tel. 077/483-25-74 
ŻURAW OBROTOWY z wciągarka, stan idealny, udźwig 1000 
kg. rok prod. 1979, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/337-21-10

MATERIAŁY I SPRZĘT 
BUDOWLANY

O  „AMA-BALEX" producent blachodachówki i bla
chy trapezowej. Teraz raty!. Długołęka, ul. Wro- 
cławska 42, tel. 071/315-16-11 01029251

O  „ARMBUD” • SUPERCENYII! Blachodachówka w 
30 kolorach, gont bitumiczny w 50 kolorach, weł
na mineralna, regipsy, płyta OSB, okna dachowe, 
rynny, podbitka. Wykonawstwo (raty), bezpłatne i 
fachowe 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 kol.), 10 lat gwarancji; nowość pural 
15 lat gwarancji. B lachy trapezowe 
T:6,8,18,20,35,45,55,135, od lipca T50 i T60 • ocyn
kowane, alucynkowe, powl. poliestrem, 25 kol. 
Kasety i panele ścienne. Obróbki do 6m. Ceny 
producenta! Dla odbiorców hurtowych. - korzyst
ne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocławska 48, 
tel. 071/311-26-21, 0601/70-15-77 01028361

O  t^LACHY PRUSZYŃSKI" - PRODUCENT BLACHO
DACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester (25 
kol.), mat (6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość pural 
15 lat gwarancji. B lachy trapezowe 
T:6,8,18,20,35,45,55,135, od lipca T50 i T60 • ocyn-

KONSTRUKCJE STALOWE
dachów dwuspadowych do 15 m 

na halo, magazyny,' wiaty
PPU "KOM” O P0 1 0 7 7 1  

tel. 076/862-84-60, fax 076/857-00-22

BRAMY
O K N A , D R Z W I

t e l .  3 3 7 - 2 0 - 8 3  « « «
53-110 Wrocław ul.Ślężna 163

Sk ład  drewna
tarcica, więżba dachowa 

podłoga, podbitka
Wrocław, ul. B. Krzywoustego 110/118 

tel. 071/325-42-69

AUTOMATYKA BRAM ; 
PRODUKCJA I MONTAŻ 1

Automatyka do bram przesuwnych -1.525 zł brutto, °  
wózki do bram przesuwnych - 200 zł brutto/szt. 

Zniżki dla instalatorów 
A STEL S.C., tel,/łax 074/853 94 08

BETOn KOmÓRHOUJY
"PREFBET" MILICZ

TRM1SP0RTZHDS 0P0 0409
tel. 071/384-00-55, 0-603 051 604

55-200 Oława, Godzikowice 132 (teren Polmozby- 
tu), tel. 071/313-59-69 01023801 

O „DACHY Z BLACHY” : blachy trapezowe docina- 
nie na wymiar, T-6, T-8, T-14, T-16, T-18, T-20, T-35, 
T-45, T-55, T-135, ocynk -12.80 zł/m.b., powleka
ne -19 zł/m.b., alu-cynk. • 16 zł/m.b., aluminium • 
31 zł/m.b. oraz łaty, kontrłaty, więźby, orynnowa- 
nia PCV, ocynk, miedź tytan-cynk, okna dacho
we, wyłazy. Marek Olichwer, Marcinkowice koło 
Oławy, ul. Słowiańska 6, tel. 071/302-84-14, 
0604/25-35-44 01024771

O „DACHYZ BLACHY” • CENTRUM DACHOWE: bla
chodachówka docięta na wymiar, powlekana - 20 
zł/m2 brutto, plastizol - 26 zł/m2, mat - 23 zł/m2 (3 
wzory, 20 kolorów, 3 powłoki); blachy trapezowe 
alu-cynk -16 zł/m2 krycia (brutto); dachówki ce
mentowe i ceramiczne renomowanych firm. Raty 
transport gratis. Marek Olichwer, Marcinkowice k. 
Oławy, ul. Słowiańska 6, tel. 071/302-84-14, 
0604/25-35-44 01024781

O A MOŻE DACH Z BLACHY? Importer oferuje bla
chy dachówkowe trapezowe, akcesoria dachowe. 
U nas skompletujecie cały dach! Wycena i obmiar 
gratis. Raty! Autoryzowani wykonawcy. „GRAD” 
lmport-Export, Sp. z o.o., Wrocław, ul. Mrągow- 
ska 76, tel. 071/354-11-89, 0603/67-20-85 
80007901

AGREGAT DO BETONU BRIKMANN-BOYS silnik 4-cyiindro- 
wy Deutz, dokumentacja, osprzęt, • 28.000 zl. Wrocław, tei. 
0607/36-49-13
AGREGAT MALARSKI ZREMB ATM-36 220 V, do malowa
nia farbami wodnymi, emulsyjnymi oraz kredowymi, + osprzęt, 
prawie nowy, - 3.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/454-85-25, 
0602/12-81-63
AGREGAT TYNKARSKI ATM 37 duży. po remoncie kapital
nym, do zapraw cementowo-wapiennych, - 3.500 zł. Poniato- 
wice. tel. 071/315-57-94
AGREGAT TYNKARSKI PFT G4,1992 r. z kompletem węży, 
stan b. dobry, - 9.300 zi. Głogów, tel. 076/833-48-00, 
0605/43-32-91
BARAK BUDOWLANY we Wrocławiu, wym. 6x2.5 m. • 800 
zł. Wrocław, tel. 789-61-01.0603/92-84-14 
BARAKI BUDOWLANE prod. niemieckiej, estetyczne, 1-osio- 
we, idealne na biura, stróżówki, itp, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-37-00
BARAKOWÓZ na pompowanych kołach, o wym. 2,5 m x 7,0 
m, z wyposażeniem kempingowym, sypialnia dla 4 osób, kuch
nia, toaleta, wykończony w drewnie, ocieplony, idealny na 
działkę rekreacyjną, • 5.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-85-60 
BARAKOWÓZ na płozach, wym. 240x240x570 cm, ocieplo
ny, oblachowany, boazeria, instalacja elektryczna z licznikiem, 
2 okna podwójne okratowane, z żaluzjami, - 7.000 zł. Wro
cław, tel. 071/354-16-10 po godz. 20 
BEDNARKA 30 x 4 mm, ocynkowana, 385 kg, - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/325-07-71,0602/64-24-10 
BETON loco B10 -157 zł, B15 -180 zł, B20 -195 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-59-79
BETON KOMÓRKOWY wym. 24x24x59 cm, cena - 4.80 zł/szt. 
Leszno, tel. 065/529-61-96
BETONIARKA 400 litrów, - 1.000 zl. Bolesławiec, tel. 
075/732-77-33 po godz. 21
BETONIARKA 250 I, 380 V, - 400--zł. Chełmiec, tel. 
076/871-80-88
BETONIARKA 250 I. 380 V, - 700 zł. Damianowo 54, gm. 
Udanin, tel. 076/871-93-46
BETONIARKA 150 i, nowa, z dowozem, - 1.300 zł.. Długołę
ka, tel. 071/315-70-51 po godz. 20 
BETONIARKA 140 1 220 V, nie wymaga remontu, przygoto
wana do pracy, - 590 1501, 380 V, prod. Spomasz, + 20
m.b. kabla, stan b. dobry, - 660 zł oraz 1301, 220 V, stan b. 
dobry, przygotowana do pracy, - 580 zł. Głogów, tel. 
076/833-48-00,076/835-69-37 
BETONIARKA 1001 na 220 V -500 zł, poj. 1001 bez silnika - 
300 zł, możliwy transport. Głuszyca, tel. 074/880-91-44, 
0603/51-18-27
BETONIARKA 701801,220 V - 400 zł - 530 zł/szt. Jurków, tel. 
076/818-99-53
BETONIARKA 1001, 220 V - 500 zl, krokwie 1 m3 - 450 zł, 
rury fi 250 PCV - 20 zł/mb. Kiełczów, tel. 071/398-96-36 
BETONIARKA 1501, do remontu, - 300 zł. Lipnica, gm. Środa 
Śląska, tel. 071/317-33-88
BETONIARKA 2501, po remoncie, • 850 zł. Lubań Śląski, tel. 
0602/11-36-16
BETONIARKA 80L 220 V, stan b. dobry, możliwy transport, - 
720 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-27-61 
BETONIARKA 1201, 1401220 V - 650 zł. Świdnica, tel. 
074/853-87-15

BETONIARKA 250 I, stan b. dobry, - 1.000 zł. Walim, tel. 
074/845-39-26
BETONIARKA LESCHA 125 I stan b. dobry, - 650 zł. Wał
brzych, tel. 074/664-24-96,0606/14-65-70 
BETONIARKA 801,220 V, stan b. dobry, na gwarancji - 590 
zł. Wrocław, tel. 071/336-03-26 
BETONIARKA 501, zasilanie na prąd 1-fazowy - 450 zł. Wro
cław. teł. 071/346-63-92
BETONIARKA 1501, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/343-22-33 
BETONIARKA 1201, prod. niemieckiej, • 550 zł. Wrocław, tel. 
0606/44-87-60
BETONIARKA poj. 100.1 - 550zł, wciągarka budowlana, elektr. 
- 400 zł, okna zespolone z demontażu o wym. 145x176 cm - 
50 zł/szt., drzwi balkonowe o wym. 210x80 cm, - 40 zł. Wro
cław, tel. 346-42-81
BETONIARKA BWE150I stan dobry, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/15-45-38
BETONIARKA 250 I, z koszem, - 1.200 zl. Zaręba, tel. 
075/722-18-73
BETONIARKA BWE 150-3C, 1997 r., -1.000 zł. Wrocław, teł. 
071/351-14-23
BLACHA obustronnie ocynkowana, grubość 1mm, w arku
szach, 120m2, - 2.000 zł. Brzeg, tel. 0502/29-21-46 
BLACHA 1.8 mm, wym. 3.500 x 1.000,3 szt. - 400 zł/szt oraz 
o grubości 4 mm, 1.000 x 2.000,10 arkuszy -100 zł/arkusz. 
Gaszowice, woj. kaliskie, tel. 062/785-83-20 
BLACHA grub. 0.41 mm, wym. 0.54 x 0.77 m - 3 zł/szt., dra
bina malarska 2 m - 50 zł, farba srebrzanka sucha, 5 kg -150 
zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21

WEŁNA
DOCIEPLENIA FASAD 
SYSTEM ECOROCK 

ROCKWOOL DEALER
SPRZEDAŻ -DORADZTWO

W S K M sm iim
Oferujemy również;
- pokrycia dachowe: 

Braas, Wiekor, Róben 
-ceramika budowlana: 

Wienerberger, Róben 
• styropian:

Styropol, Austrotherm, Rigips
- okna: Vetux
- sufity podwieszane

SBtel. 0608/496046, 

0608/676446 
telJfax071/355 4715 

MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z 0.0. 
W-w ul. GNIEŹNIEŃSKA 10

BLACHA DACHOWA
kowane, alucynkowe, powi. poliestrem, 25 kol. 
Kasety i panele ścienne. Obróbki do 6m. Ceny 
producenta! Dla odbiorców hurtowych. - korzyst
ne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocławska 48, 
tel. 071/311-26-21,0601/70-15-77 01028371

O  „BLACHY PRUSZYŃSKI” - PRODUCENT BLACHO
DACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester (25 
koi.), mat (6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość pural 
15 lat gwarancji. B lachy trapezowe 
T:6,8,18,20,35,45,55,135, od lipca T501T60 • ocyn
kowane, alucynkowe, powl. poliestrem, 25 kol. 
Kasety i panele ścienne. Obróbki do 6m. Ceny 
producenta! Dla odbiorców hurtowych. • korzyst
ne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocławska 48, 
tel. 071/311-26-21,0601/70-15-77 01028381

O  „BOCARIS” CENTRUM DACHOWE : blachoda
chówka powlekana od 21.5 zł/m2 brutto, trapez 
alucynk od 17 zł/m2 krycia brutto. Cięta na wy
miar, produkcji firm Rautaruukki, Ouamac, Bor- 
ga. Dachówki cementowe IBF, Braas, Euronit; ce
ramiczne Ruppceramika, Wiekor, Pfleiderer, Cre- 
aton. Karpiówka 380x180x14, i gat. -1 zł/szt brut
to. 50 lat gwar.pisemnej. Mat ociepleniowe, łaty,

P R O D U C E N T
: AM A -BALEX  |

WROCŁAW ul.Kurkowa 25, tel.071/328 73 17, 8 
ul.Karmelkowa 29-41 tel.071/ 364 38 00 w.314,315 
LEGNICA ul.Rataja 26 tel.076/862 37 31 
LESZNO ul.Estkowskiego 30 tel.065/ 526 80 27 
PYTAJ O NAJBLIŻSZEGO  DOSTAWCĘ

DŁUGOŁĘKA K. WROCŁAWIA 
ul. Wrocławska 42 tel. 071 / 3151611

A M ^ £ L E X

TARTAK - DOBROSZYCE 
PPU "DOMEX"

56-410 Dobroszyce, ul. Lipowa 2 
tel./fax 071/314-11-97; 314 18-19

oferuje:

♦  Więźbę dachową (wycięta na wym iar wg PN)

♦  Impregnację trzyfunkcyjną

4  Tarcice iglaste i liściaste, świeżą i suchą 

(na schody, poręcze, drzwi itp.)
OPOH73*

Oferujemy drewno z wszystkich gatunków drzew 
występujących w Europie Środkowej.

BLACHA FALISTA, nowa, gr. 0.6 mm, cena 8 zł/m2. Trzebni
ca, tel. 071/312-86-55
BUCHA KWASOODPORNA grub. 10 mm, wym. 2x1 m - 3
zł/kg. Krotoszyn, tel. 062/725-78-75
BLACHA NIERDZEWNA arkusz 4 x 0.65 m x 0.5 mm, -120
zł. Krzeszów, tel. 075/742-33-40
BUCHA OCYNKOWANA 21 zl/arkusz. Marcinkowice, tel.
071/302-84-57
BUCHODACHÓWKA i blacha trapezowa firm LIDAB, RAU- 
TARUUKI- od 22 zł/m2 oraz akcesoria blachowe. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-49-13 .
BUCHODACHÓWKA ciemna wiśnia - 25 zł/m2. Prochowi
ce. tel. 076/858-44-71,0602/82-11-26 
O  B U C H Y  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 np wymiar. Ceny brutto, możliwość do
wozu, raty, rabaty. Marek Olichwer, 55-242 Mar
cinkow ice k. Oławy, ul. Słow iańska 6, tel. 
071/302-84-14,0604/25-35-44 01024761

O  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 rozładun
ku, faktura VAT. Góra, tel. 0605/20-02-25 
84016361

BLOCZKI BETONOWE 12 x 24 x 38 - 1.60 zł/szt. Bolesła
wiec, tel. 075/736-95-74 wieczorem, 0602/87-83-91 
BLOCZKI BETONOWE M-6 - 1.5 zł/szt. Chojnów, tel. 
076/817-89-85
BLOCZKI BETONOWE M-6 morma B-15,12x24x38, produ
kowane na bazie żwiru płukanego, transport, cena -1.55 zł/szt. 
Chojnów, tel. 076/819-60-73,0608/61-59-57 
BLOCZKI BETONOWE -1.90 zł/szt., bloczki szlakowe -1.60 
zł/szt. Otmuchów, tel. 0604/12-03-90,077/431-47-73 
BLOCZKI BETONOWE 12x24x38 cm, ze żwiru płukanego • 
1.65 zł/szt. Stary Lom, tel. 076/817-74-76 
BOAZERIA SOSNOWA szer. 20 cm, gr. 2 cm, dł. 3-4 m • 30 
zł/m2. Świdnica, tel. 074/850-99-47 
BOAZERIA SOSNOWA - od 18 zł/m2, deska podłogowa - od 
36 zł/m2. Wrocław, tel. 071/336-24-59 
BOAZERIA ŚWIERKOWA 70 m2, -18 zł/m2, wykończenia 
gratis. Bolków, tel. 075/741-21-83,0602/69-47-57 
BOAZERIA ŚWIERKOWA -17 zł/m2, listwy wykończeniowe, 
tralki i słupy schodowe, kamisze drewniane, produkcja, sprze
daż. Wojcieszyce, gm. Jelenia Góra, tel. 075/755-29-39 
BRAMA 2-skrzydłowa, szer. 400, wys. 180 cm, - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/341-41-02
BRAMA GARAŻOWA podnoszona lub dwuskrzydłowa - 700 
zł/szt. Jaźwina, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-80-47 
BRAMA GARAŻOWA segmentowa, biała i brązowa, wym. 2.5

cm, drzwi wejściowe, białe i brązowe, aluminio
we, z szybą ozdobną i pełne, nowe, wys 200-210 
cm, szer. 90-100 cm. Chojnów, tel. 0604/81-79-99 
84016401

O  BRAMY GARAŻOWE uchylne od 648 zł, segmen
towe od 1.920 zł, wjazdowe od 928 zł, rolety od 
215 zł/m2, fachowy pomiar, montaż, gwarancja, 
ceny netto, serdecznie zapraszamy. „DOMINO” , 
Wrocław, ul. Stoczniowa 12, w godz. 8-18, tel. 
071/328-82-88 (fax), 0609/20-08-94 01030701

O  BRAMY GARAŻOWE rzemysłowe, ogrodzeniowe, 
automatyka, okna, drzwi, rolety, roletki, żaluzje • 
kompleksowe zamówienia gwarantują najkorzyst
niejszą cenę w mieście; nasza firma została wy
różniona przez czytelników „Gazety Wyborczej”. 
FIRMA „OLAF", Wrocław, tel. 071/332-32-67, 
0602/77-79-43 01030361

BRAMY GARAŻOWE uchylne, fabrycznie nowe, wym.

WKŁADY KOMINOWE
ZE STALI KWASOODPORNEJ 

KOMINY STALOWE
OP992376 
' 2

P.W. c e k o m e t l 
Wrocław, al. Pracy 

tel. 339-00-22, 363-12-21 w. 55 
0-603 874 053, 362-22-58 po 20°°
ATESTY, ATRAKCYJNE CENY - RATY

KOMINKI
2.7x1.98 m, z ociepleniem - 990 zł, 2.6x2.1 m, 2.41x2 m - 690 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/332-32-67,0602/77-79-43 
O  BRAMY WJAZDOWE przesuwne, z automatyką lub 

bez, oraz nowoczesne ogrodzenia, zgrzewane, pa
nelowe • poleca producent gwarancja, możliwa 
sprzedaż na raty. „KZ METAL”, Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-15-49, 071/310-33-21 82001091

CEGŁA KLINKIEROWA - 0.80 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/336-24-54,0605/33-11-71 
C E G U  ROZBIÓRKOWA oczyszczona, prod. polskiej, czer
wona i żółta • 0.3 zł/szt., połówki gratis, ceramiczna, kratów- 
ka K-2,24 x 15 x 12. idealna na ścianki działowe - 0.6 zł/szt. 
Bolesławiec, tel. 0604/23-31-09.0608/77-47-16 
C E G U  ROZBIÓRKOWA oczyszczona, poniemiecka, duża 
ilość - 0,15 zł/szt. Kamienna Góra, tel. 075/645-45-38

Obróbki blacharskie 
Rynny PCV  
Okna dachowe 
Wyłazy dachowe 
Folie dachowe 
Ondulina 
Wełna mineralna

PRODUCENT BLACH 
NA WYMIAR POLECA:

BLACHY
• /  dachówkowe

■ / trapezowe

10 LAT GWARANCJI

B L A C H O D A C H O W K A  PO W L. od 18.22 zł/m2
Wrocław, ul. Ostowa 14, róg ul. Pełczyńskiej 

tel. 327-47-81, fax 327-47-80

x 2.25 m, możliwe inne wymiary, - 2.100 zł. Trzebnica, tel.
071/387-18-47,0601/89-32-39
BRAMA GARAŻOWA 2-skrzydlowa, nowa oraz ogrodzenia i
bramy przesuwane - 600 zł/szt. Ząbkowice Śląskie, tel.
0603/27-34-03
BRAMA PRZEMYSŁOWA segmentowa, wym. 3 x 3 m, nowa 
- 3900 zł, brama do szerokiego garażu 5 x 2.1 m, nowa - 4900 
zł, automat do bram, 3 piloty - 850 zł, możliwy montaż. Nie
modlin, tel. 077/460-60 6̂0,0601/55-60-60 
BRAMA SEGMENTOWA przemysłowa, ocieplana, gr. 40 mm, 
aprobata techn. I.T.B., nowa, biała, na gwarancji, wym. 3x3 
m (możliwe inne wymiary), • 4.100 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-18-47,0601/89-32-39 
BRAMA WJAZDOWA skrzydła, wym. 104 x 160 cm, kątow
nik + siatka, 2 szt. -120 zł, beczka aluminiowa po piwie, ozdo
ba, 501 - 200 zi. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
O  BRAMY GARAŻOWE podnoszone do góry, na 

sprężynach, nowe, częściowo uszkodzone, 4 szt, 
wys. 210 cm, szer. 260 cm - tanio. Drzwi wejścio
we, oszklone, aluminiowe, wys. 218 cm, szer. 188

"TH IUI11 W-w, ul. Karmelkowa 66 
|  W I 1  i  m tel. 071/33-719-66 SKŁAD fax 071/33-70246

DREWNA
'  tarcica obrzynana od 329 zł \
■ więżba dachowa od 647 zł *

■ podłogówka, deska Barlinecka 
złącza metalowe, OSB

■ drewno kominkowe, transport
Najniższe ceny
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O KAZJA  - SPRZEDAM
- Płyty dachowe żelbetonowe

o rozpiętości 4,0 m, szer. 1,5 m - 65 szt.
- Płyty drogowe PD2 - 7 szt. 

Zbiorniki stalowe <|> 1000 mm, L=2m - 2 szt.
- Regały stołowe - różne 

- Element ścienny 
żelbetonowy 2,5 m x 5 m - 95 szt..

- Shipyoświetlehiowe 
żelbetonowe podwójne-10 szt. ■'

OP012171
Kontakt 071/ 340 01 73, 0605 66 88 30.

CEGŁA ROZBIÓRKOWA ok. 100 szt.. pełna - 0.35 zl/szt. 
Wrodaw. tel: 0502/91-54-10
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona. 1.500 szt. - 0.25 
zł/szt. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
O  CENTRUM DACHOWE : blachodachówka, blachy 

trapezowe, ocynkowane, alucynkowane, powl. po
liestrem, puralem. Cięte na wymiar. Produkowa
ne z surowców Rautaruukki, Thysen Krupp, US 
Steel. Pełna kolorystyka. Szeroka gama profili, 
rynny, okna, folie, obróbki. Kosztorysowanie gra
tis. Tranąport gratis. Korzystne cenyl Wrocław, ul. 
Rybacka 11, przy pl. So lidarności, tel. 
071/373-59-41 01030711

DACHÓWCZARKA + 300 żeliwnych podkładów, mało uży
wana, - 450 zł lub zamienię na Fiata J26p do remontu. Bol
ków, tel. 075/741-44-25
DACHÓWKA BITUMICZNA - gont norweski brązowy, 330 m2, 
cena 26 zł/m2. Wrocław, tel. 0605/39-03-69 
DACHÓWKA CEMENTOWA IBF i BRAAS - od 2,70 zł/szt., 
ceramiczna Roben, Wiekor, Creaton - od 3 zł/ szt. Dzierżo
niów, tel. 074/831-22-07
DACHÓWKA CERAMICZNA, 2.000 sztuk, wym. 40 x 20 cm - 
1.50 zł/szt. Żórawina, teł, 071/316-48-41 
DACHÓWKA KARPIÓWKA 15 x 36,5, 9,5 tys. sztuk - 0,85 
zł/szt.., tel. 0602/82-05-89
DACHÓWKA KARPIÓWKA, używana, stan b. dobry - 25 
gr/szt. Rogów Leg., gm. Prochowice, tel. 076/858-40-56 
DACHÓWKA KARPIÓWKA - 0.30 zł/szt. Syców, tel. 
062/786-98-10-
DACHÓWKA KARPIÓWKA - 0.85 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/336-24-54,0605/33-11-71 
DACHÓWKA ROZBIÓRKOWA karpiówka, czerwona, ok. 
2700 szt. - 0,25 zł/szt. Wołany, tel. 074/868-74-52 
DACHÓWKA ROZBIÓRKOWA (6.000 szt.) - 30 gr/szt. Żer- 
niki Wr.rtel. 071/311-32-52
O  DESKA PODŁOGOWA, płyty wiórowe, pilśniowe, 

OSB, sklejki, podbiciówka, boazeria, łaty, deski, 
krawędziaki, styropian, kleje, siatki, tarcica sucha. 
SH „DREWMAT”, Wrocław, ul. Tęczowa 79/81, tel. 
071/342-38-86 (fax) 01024461 

DO WYNAJĘCIA RUSZTOWANIE PLET-TAC elewacyjne, 
systemowe, ramowo-rurowe, cena 0.20 zł/m2 (doba). Wro
cław, tel. 071/362-81-32,0501/10-14-80 
DO WYNAJĘCIA RUSZTOWANIE RAMOWE elewacyjne, ok. 
300 m2, z dowozem i montażem. Niemodlin, tel. 
077/460-60-60,0601/55-60-60 
DRABINA ALUMINIOWA rozkładana, dł. 7.1 m,-550 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/736-21-72,0605/95-17-36 
DREWNO OLCHOWE 42 m3, z certyfikatem. - 10.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-91-26,090/34-10-16 
DRUT KOLCZASTY 65 kg - 200 zł. Świątniki, gm. Trzebnica, 
tel. 071/387-01-40 rano lub wieczorem 
DRZWI lewe, wym. 80 cm, 2 szt. - 50 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/333-49-48

DRZWI ALUMINIOWE sklepowe. - 1.700 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/593-04-88
DRZWI BALKONOWE .skrzynkowe, drewniane z oknem 
dwudzielnym, nie używane, częściowo oszklone, wym. otwo
ru 267x237 (H); (wys. okna 150 cm, szer. drzwi 90 cm), 3 szt. 
- 200 zł/szt., całość - 600 zł., tel. 077/404-61-61 (k00090) 
DRZWI BALKONOWE plastikowe, 200x200, 250x150, 
230x130, 225x175, 240x98, 212x112, 216x92-99 cm, drzwi 
wejściowe białe i brązowe, 220-210x90-105 cm, ceny od 460 
zł/szt. Chojnów, tel. 0604/81-79-99 
DRZWI BALKONOWE Stolbud, używane, 220 x 86, 2 szt. - 
180 zł/szt. Małomice, tel. 068/376-94-60 
DRZWI BALKONOWE nowe, plastikowe, 233 x 89 cm, białe, 
w folii, - 370 zł. Mietków, tel. 071/316-83-28 
DRZWI BALKONOWE z demontażu - 30 zł/szt. Miękinia, tel. 
071/317-80-89
DRZWI BALKONOWE wym. 2400x1090 cm + okno stałe o 
wym. 660x2400 cm, 2 szt. - 700 zł; nowe drzwi balkonowe o 
wym. 1985x880 cm • 400 zł; okno o wym. 3010x1300 cm •

z futrynami. n\etalpwyiru.,śwj£|f}ijsi< gm. Trzebnica, tel. 
071/387-01-40 rano lub wieczorem 
DŹWIG BUDOWLANY wys. 9 m, - 500 zł. Kościan, tel. 
0602/81-20-21
DŹWIG BUDOWLANY hydrauliczny, z koszem, udźwig 1.000 
kg, wys. podnoszenia 6 m, możliwość wysuwu i pochyłu, -
4.000 zł. Sulmierzyce, tel. 062/722-33-87 
DŹWIG WBT ciągany, - 1.600 zł. Oława, tel. 071/302-74-03 
O  ELEMENTY HALI nowe, wyiln. 18 x 30 m, wykaz 

elementów żelbetowych: strunobetony dachovye 
(dł. 18 m), 5 szt.; płyty panwiowe, dachowe, wym. 
6 x 1,5 m, 60 szt.; słupy podporowe (dł. 6 m, 40 x 
40 cm), 18 szt.; stopy pod słupy podporowe, waga 
6 t/szt., 4 szt, cena za wszystkie elementy - 20.000 
zł. Legnica, tel. 076/818-68-35, 0606/95-54-54 
84016941

O  ELEMENTY OGRODZENIOWE : groty kute, moty
wy kwiatów i liści, tralki do ogrodzeń i balustrad, 
trawersy, elementy stalowe typu C, E, S, H, 6. Re
monty I konserwacja dachów. Wrocław, tel. 
071/339-84-43,0608/62-42-48 Ó1027061

ELEMENTY OGRODZENIOWE metalowe, wys. 1.20 m, dł.
2.60 m, nowe - 60-zł/szt. Siechnice, tel. 071/311-52-80 po 
godz. 15,0603/63-04-14
ETERNIT dł. 120 cm, szer. 110 cm, używany, 200 sztuk - 8 
zł/szt. Namysłów, tel. 077/410-20-62 po godz. 15 
ETERNIT FALISTY 240 szt. o wym. 120 x 120,28 szt. o wym. 
120 x 250, 28 szt. o wym. 120 x 150, - 1.800 zł. Nowogro
dziec, tel. 0608/18-47-87
FORMY DO PRODUKCJI FIGUR OGRODOWYCH z betonu, 
betonowych płotów ozdobnych oraz gzymsów nad- i podokien- 
nych - od 100 zł/szt możliwość przyuczenia do produkcji. Zię
bice, tel. 074/819-15-60, 0606/99-05-65FORMY DO PRO
DUKCJI OGRODZEŃ BETONOWYCH, stół wibracyjny, pod
kłady, zbrojenie, 3 wzory, - 5.500 zł. Zdzieszowice, tel. 
077/484-21-77
GRZEJNIKI BRUGMAN nowe, stalowo-płytowe, wszystkie 
wymiary - od 80 zł/szt. Wrocław, tel. 0608/27-28-37 
GRZEJNIKI BUDERUS używane, różne rozm. - od 60 zł.

KOMINY
DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU 

PUSTAK KERAMZYT0WY plus 
RURA CERAMICZNA 

PUSTAKI WENTYLACYJNE 
DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 

ATRAKCYJNE CENY 
Wrocław, ul. Potokowa 39 (Maślice) 

tel. 0-605 642 331 npn„ „ n

Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-76-12 do godz. 15, 
074/810-53-62 po godz. 17 .
GRZEJNIKI PURMO nowe, różne rozmiary - od 80 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-59-31
GRZEJNIKI ŻELIWNE do CO, dł. 60 cm - 3 zł/żeberko. Jele
nia Góra. tel. 075/734-52-62
GRZEJNIKI ŻELIWNE - 5 zł/żeberko. Kobierzyce, tel. 
071/311-13-22
GRZEJNIKI ŻELIWNE 50 szt., cena 5 zł/żeberko. Trzebnica, 
tel. 071/312-17-19 wieczorem, 0603/95-52-09 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 17-żeberkowy - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/788-81-65 po godz. 15
GRZEJNIKI ŻELIWNE wys. 60 cm, cena - 3.50 zł/żeberko. 
Wrocław, tel. 0604/46-55-71
GRZEJNIKI ŻELIWNE 60 cm, 160 żeber, nie używane - 20 
zł/żebro. Wrocław, tel. 351-83-33 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 60 cm, z demontażu, stan dobry • 3 
zł/żeberko. Wrocław, tel. 0601/31-20-33 
GRZEJNIKI ŻELIWNE - 80 zł. Żagań, tel. 068/477-56-63 
GWOŹDZIE DO BETONU i stali, krótkie do osadzaka pistole
tu Hilti oraz naboje czerwone - od 0,20 zł/szt. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
O  HALA szer. 12 m, długość dowolna, ściany i dach 

z blachy aluminiowej, ocieplonej wełną mineral
ną, cena 70 zł/m2., tel. 062/785-65-75 81011991

KABEL ELEKTRYCZNY 4x25, mjedziany, potrójna izolacja, 
dł. 60 m -11 zł/m.b. Włoszakowice, tel. 0608/48-27-42 
KABEL ELEKTRYCZNY 3 x 2,5, potrójnie izolowany - 2,20 
zł/mb. Wrocław, tel. 0502/12-55-57

I PRODUCENT l
OKNAPCV
M O N TA Ż-PE M O H TA Ż-O B R Ó B K A

najniższą cena 
w mieście

sprawdź !!!
PARAPETY-ŻALUZJE-ROLOSY

“  =344 75 86
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KOSTKA GRANITOWA 8 x 10, ruda -170 zł/t, 8 x 10. biała - 
190 zł/t, 4x6, biała • 200 zł/t. Strzegom, tel. 074/855-05-88, 
0601/57-24-58
KOSTKA GRANITOWA szara, żółta, czerwona, czarna, róż
ne wymiary - 24 zł/m2. Świdnica, tel. .074/856-98-15, 
0601/50-40-54
KOSTKA GRANITOWA 20 x 20 cm -120 zł/t. Zielona Góra, 
tel. 068/360-62-97,0602/83-81-67 
KRATKA ŻELIWNA piwniczna, fi 100 mm - 30 zł. Wrocław, 
tel. 071/368-17-45
KRATKA ŻELIWNA fi 50 mm, 1 szt. • 10 zł. Wrocław, tel. 
071/368-17-45

HORM ANN
Bramy garażowe i drzwi stalowe

Wrocław, ul. Karmelkowa 41 
 tel. 364 38 00 w. 316 ppopę̂

KRATY do sklepu. Oleśnica, tel. 071/398-78-09 
KRĘGI BETONOWE fi 100 cm x 100 cm, wysokie, 2 sztuki, 
zastosowanie do studzienki wodomierzowej lub kanalizacyj
nej- 150 zł/szt. Bolesławiec, tel. 0604/62-99-47 
KRUSZYWO do utwardzania placów, z transportem - 20 zł/to
na kruszywa, transport naczepą 30 tonową. Legnica, tel. 
076/887-19-19 po godz. 20, ,0607/22-36-87,0601/05-29-57 
KSZTAŁTKI HYDRAULICZNE śrubunki, nowe - od 3 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0502/12-55-57
KSZTAŁTKI STALOWE DO RUR od 11/4* do 2" oraz zawory 
grzejnikowe 3/8". Bielawa, tel. 074/833-15-40.0606/66-92-29 
KUPIĘ BARAK BUDOWLANY blaszany. Głogów, tel. 
076/834-08-47
KUPIĘ BARAK BUDOWLANY na altankę. Środa Śląska, tel. 
0607/04-70-00
KUPIĘ BETONIARKĘ 1501. Domasław, tel. 071/789-35-79 
KUPIĘ BETONIARKĘ 1201 i więcej litrów, może być bez sil
nika. Szprotawa, tel* 068/376-69-36 
KUPIĘ BETONIARKĘ na 220 V - do 300 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
KUPIĘ BLACHĘ MIEDZIANĄ w arkuszach lub w rolce. Lu
bań, tel. 0603/12-38-26
KUPIĘ BLACHĘ TRAPEZOWĄ z demontażu. Wrocław, tel. 
071/357-79-47
KUPIĘ DACHÓWKĘ KARPIÓWKĘ ceramiczną, czerwoną, 
nową, w dobrej cenie. Lubań, tel. 0603/12-38̂ 26 
KUPIĘ DRZWI WEJŚCIOWE drewniane, typu Urzędowski,

I PARAPETY I
S Z C Z E C IŃ S K A  11 B  OP012182
tel. 071/373-90-79,071/353-65-71

KUPIĘ MASZYNĘ DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ 
(puzzle), małą, najchętniej włoską. Wrocław, tel. 
0601/56-09-77 : ,
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE pozostałości po budowie: 
styropian, płyty gipsowo-kartonowe, papę bitumiczną. Wro
cław, tel. 0601/70-76-51
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE wykończeniowe. Zielo- 

. na Góra, tel. 0601/56-57-30 ,
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE używane, stan dobry, wym. 150 
x 150 2 szt., lewe i prawe, 120 x 90 2 szt., drzwi balkonowe 
90 x 230 3 szt. Wrocław, tel. 372-62-89 
KUPIĘ OKNO wym. 120 x 9& cm lub wystawowe. Wrocław, 
tel. 071/325-23-34
KUPIĘ PAPĘ TERMOZGRZEWALNĄ 500 m2. Jelenia Góra, 
tel. 0601/75-09-10
KUPIĘ PŁYTY DROGOWE betonowe' Poznań, tel. 
061/444-34-96,0602/35-89-80 
KUPIĘ PODKŁADY KOLEJOWE drewniane, 30 szt. Opole, 
tel. 077/460-80-39
KUPIĘ PODSTAWY BETONOWE , do których mocuje się 
drewniane belki stosowane w telekomunikacji. Gryfów SI., tel. 
0601/57-22-41
KUPIĘ SPRZĘT BUDOWLANY. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
KUPIĘ STAL duże ilości. Wrocław, tel. 0607/29-38-78 
KUPIĘ STAL CEOWNIK100 mm, około 300 m.b. Opole, tel. 
077/421-97-23,454-18-79
KUPIĘ STAL DWUTEOWNIK 300,140 oraz kątownik 30, teo- 
wnik 20, blachę trapezową. Wrocław, tel. 0602/63-65-21 
KUPIĘ STAL KĄTOWNIK 80 E, około 2300 kg. Wrocław, tel. 
0501/79-43-50
KUPIĘ STÓŁ WIBRACYJNY do pustaków, kostki. Szprota
wa, tel. 068/376-69-36
KUPIĘ TARCICĘ IGLASTĄI LIŚCIASTĄ nawet niewielkie ilo
ści, po okazyjnej cenie. Bolesławiec, tel. 0604/93-82-49 
LINKA STALOWA miękka, fi 5.5 mm • 1 zł/m.b. Kłodzko, ul. 
Okrzei 26/II/20, po godz. 16
ŁATY sosnowe - 2.50 zł/m. Prochowice, tel. 076/858-55-05 
ŁATY świerkowe, 5x5, dł. 2.80 m, 200 szL, nowe, - 500 zł.

FIRMA „PREDOM ”
POSZUKUJE TRANSPORTU POWYŻEJ 251 
DO PRZEWOZU KRUSZYWA W JEDNĄ 

STRONĘ NA TRASIE ŻARY - LUBIN
Lubin, tel. 076/847-39-54 
tel. kom. 0-606 781 432f 0-606 781 450

OP012200

Świątniki, gm. Trzebnica, tel. 071/387-01-40 rano lub wieczo
rem
MAGAZYNEK BUDOWLANY metalowy, 2-izbowy, rozkłada
ny -1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-74-85 
MIKSOKRET PUTZMEISTER 2 szt;. do remontu, ważny do
zór, - 3.500 zł /szt. Opole, tel. 0603/78-27-23 
MOZAIKA PARKIETOWA DĘBOWA jesionowa, bezpośred
nio od producenta, grubość 10,5 mm, I gat. - 21 zł/m2, II gat. 
- 15 zł/m2. Siechnice, gm. Wrocław, tel. 071/311-57-41, 
0503/61-22-61

OKLEINA i obłóg, dąb, buk, jesion, czereśnia i inne. Nysa, 
tei. 0604/08-14-92
O  OKNA duży wybór, nowe i używane, PCV, drew

no, aluminium, drzwi zewn., balkonowe, witryny, 
prod. niemieckiej, w cenie od 100 zł, możliwość 
transportu, sprzedaż ratalna. Komorowo k. Trzeb
nicy, tel. 071/312-30-89,0602/15-31-41 82001191 

O  OKNA nowe I używane, montaż i demontaż, na wy
miar, transport na terenie miasta gratis. Wrocław, 
tel. 0602/78-48-89 02025191

OKNA DACHOWE 3 sztuki, o wym. 55 x 110 cm - 2 szt. oraz 
70 x 120 cm • w cenie od 150 do 250 zł. Syców, tel. 
062/785-35-26,0606/26-67-91 
O  OKNA DREWNIANE drewno powlekane plastikiem, 

plastikowe, również balkonowe, używane, różne 
rozmiary z 3 szybami. Niemcza, tel. 0608/47-08-22 
02025181

O  OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, roz- 
wierno-uchylne, drzwi balkonowe, taraetiwe, stan 
b. dobry, różne wymiary, w cenie od 100 zł, drzwi 
wejściowe PCV, aluminium, nowe, w cenie 800 
zł/szt. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/76-16-86 
03001151

OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, używane, wym. 
105x135 cm -170 zł/szt.; wym. 210x135 cm - 340 zł/szt. oraz 
drzwi balkonowe o wym. 210x70 cm - 200 zł/szt. Bielany Wro
cławskie. tel. 071/311-23-49,0603/98-21-35 
OKNA DREWNIANE pokrywane plastikiem, rozwiemo-uchyl-

TAR TA K - JAW OR
k.Legnicy tel. 076/870-23-87, 0606 902-101
* WIĘŹBY DACHOWE - 620,00 zl
* ŁATY DACHOWE - 680,00 zl S
* INNY ASORTYMENT (ceny brutto) S 
http:// w w w .re p u b lik a .p l/ ta r ta k ja w o r o

ne, drzwi balkonowe, stan b. dobry, różne wymiary - od 100 
zł. Błotnica, gm. Złoty Stok, tel. 074/817-56-82 
OKNA DREWNIANE STOLBUD nowe, 145 x 177 cm - 600 
zł/szt., 145 x 147 cm - 550 zł/szl, 145 x 118 cm - 450 zł/szt., 
145 x 87 cm - 300 zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/732-77-54 
OKNA DREWNIANE z ościeżnicami, używane, rozwier- 
no-uchylne, oszklone, z żaluzjami, podwójne szyby, z po
wietrzną izolacją 197 x 111 cm, 7 szt. - 250 zł/kpi. Brzeg, tel. 
0608/76-49-01
OKNA DREWNIANE w oprawie PCV, z demontażu, szyba 
zespolona, wym. 140 x 110 cm i 140 x 156 cm - od 100 zł. 
Jawor, tel. 0605/33-36-86

NOW OŚĆ - p a r k i e t y  z BAMBUSA Io
Lakierowane - gotowe do układania °

Bezpośredni importer: tel./fax 071-357 27 23
Delfino Import-Export tel. GSM 0601-74 60 64

DACHOWE, STRETCH
Wrocław, ul. Mydlana 3A 
tel. 071/348-77-41

Wrocław, ul. Łęczycka 1? Afl 
(50 m od HIT-u, T l i
boczna Poznańskiej)
tel/fax 071 359 18 63

GOLISZEK
CENTRUM PODŁOGI

600 zł i o wym. 1995x1250 cm - 500 zł; okno aluminiowe ter
moizolacyjne o wym. 1480x1300 cm, - 500 zł. Raciborowice, 
tel. 076/818-03-55 po godz. 14 
DRZWI BALKONOWE mahoniowe, prod. niemieckiej, nowe, 
wym. 2,20 x 0,98 m, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/364-47-87, 
0502/53-17-39
DRZWI GARAŻOWE amerykańskie, segmentowe, białe i brą
zowe, szer. 2.44 m, wys. 2.13 m, -1.600 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-07-07'
DRZWI METALOWE do piwnic i garaży, różne rozmiary • od 
100 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/54-37-38 
DRZWI POKOJOWE i kuchenne, szer. 80 cm, - 80 zł. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
DRZWI WEJŚCIOWE ALUMINIOWE prod. niemieckiej, wym. 
110 x 210 i inne, - 680 zł. Gromadka, tel. 076/817-20-62 
DRZWI WEJŚCIOWE dębowe, 2-skrzydłowe, wys. 220 cm, 
szer. 145 cm, - 1.200 zł. Jawor, tel. 076/870-11-17 
DRZWI WEJŚCIOWE 90,80 cm, z tapicerką, boazerią uży
wane -100 zł/szt. Radwanice, tel. 071/311-73-25 
DRZWI WEJŚCIOWE dębowe, 2-skrzydłowe, kompletne, 
wym. 220x160 cm, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/364-47-62 
DRZWI WEWNĘTRZNE pokojowe, 3 sżt. i łazienkowe, 2 szt.,

PODŁOGI PANELOWE • P O M  PROMOCJA MONTAŻ
TRANSPORT

S U P E R  
C E N Y

DREWMAR i
CM

1. zakupi tarcicę liściastą n/o o
2. oferuje: O

- więźbę dachową impregnowaną z  dosta
wą na plac budowy w cenie 650 zł/m3

- tarcicę stolarską św ieżą i suchą
- podłogę i boazerię sufitowo-ścienną 
wysokiej klasy z  eksportu

tel./fax 076/81-88-723, tel. 0-601 95 63 75

KABEL ELEKTRYCZNY 4 x 4, drut miedziany w igielicie -
2,60 zł/mb. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
KOLANKA ŻELIWNE fi 150 mm, 45 st. (1 szt.) -10 zł, fi 150 
mm. 70 st. (2 szt.) -10 zł/szt., fi 100 mm, 45 st. (3 szt.) - 5 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/368-17-45 
KOLEBA BUDOWLANA spalinowa, po remoncie, brak aku
mulatora i przerywacza zapłonu, stan b. dobry, - 2.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/781-64-79
KOLEIBA BUDOWLANA samojezdna, do betonu, .na cho
dzie*, - 2.200 zł. Jeszkowice, gm. Czernica, tel. 
071/318-01-26,0604/08-38-63 
KOŁKI FASZYNOWE śr. 6 cm. dł. 100 cm -1 zł/szt. Tomi- 
sław, tej. 075/731-22-17
KOMIN STALOWY wys. 12 m, 3-częściowy, zdemontowany, 
stan b. dobry, - 1.400 zł. Trzebnica, tel. 071/398-31-35, 
0603/49-99-92
KOMINEK , może być z rozprowadzeniem ciepła, obudowa, 
wkład, od 3.300 zł. Wrocław, tel. 071/783-49-53 
KOMPLEKS BETONIARSKI w cenie złomu, cena 700 zł/t. 
Bystrzyca Oławska, tel. 071/313-66-05,0601/05-83-22 
KONSTRUKCJA DACHU wiaty, wym. 50 x 12 (42 przęsła), z 
rury i kątownika, nie używana, • 12.000 zł. Koźmin Wlkp., tel. 
062/721-31-43,0605/73-03-12 
KONTENERY BUDOWLANE sanitarne, .socjalne, mieszkal
ne, odnowione, 12 szt. • od 3.800 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/316-97-60,0607/74-14-15 
KOSTKA BETONOWA puzzle, 6 cm, nowa - 20 zł/m2, szara 
- 21 zł/m2, czdtorona. Wrocław, tel. 0601/31-20-33 
KOSTKA BRUKOWA cena 25 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 
075/751-51-66,0602/43,-32-11 
KOSTKA BRUKOWA 8 cm - 27 zł/m2./Wrocław, tel. 
0601/49-33-55
O  KOSTKA GRANITOWA szara I kolorowa, od 180 

zł/t, ozdobny kamień ogrodowy na ścieżki, mur
ki, oczka wodne, skalniki. Wrocław, ul. Wiejska 27, 
w godz. 9-17, tel. 071/364^55-66; 0602/46-73-66 
01028691

KOSTKA GRANITOWA 4x6 cm -180 zł/t, 8x10 cm -160 zł/t. 
Strzegom, tel. 074/850-91-86

pcw
a d r a i u n o
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Sokółka-, sosna, dąb, mahoń oraz okna i drzwi balkonowe. 
Lubań, tel. 0603/12-38-26
KUPIĘ DRZWI WEWNĘTRZNE z futryną oszklone, szer. 80 
cm, pomalowane farbą podkładową powierzchniową. Wro
cław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
KUPIĘ KABLE ELEKTRYCZNE YDYp 3x2,5 m, 3x1.5 m, dużą 
ilość, własny tranśport. Sobótka, tel. 0604/40-19-54 
KUPIĘ KONSTRUKCJĘ WIATY stalowej. Środa Śląska, tel. 
0607/04-70-00
KUPIĘ KONTENER BIUROWY ocieplony, stan dobry. Wro
cław, tel. 373-72-15 w godz. 9-18 
KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ z  dowozem na terenie Wrocła
wia, w cenie do 40 zł/t. Wrocław, tel. 368-75-88,0602/66-49-88 
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C E M M  B im iL U  JUPJFK"
Dachówka karpiówka -1,25 zUszt. 
Cegła klinkierowa drąłona -1,25 zUszt. 

- Pustak G44P+ W -6,00 zUszt.
Ponadto szeroki wybór asortymentowy. 
Specjalistyczny transport
- Bloczek M-6 .KACZMAREK”-  2,95 zt./szt.

HURTOWNIA MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 

Ul. Centralna 31B  -  Brochów 
Tel. (071) 343 12 16 OPP12276

T A R T A K  w Budzowie
60 km od Wrocławia w kier. Kudowy Zdrój 
w Ząbkowicach Śl. na Srebrną Górę 12 km

Oferuje w  sprzedaży:
więźby dachowe 

w cenie od 630 zł 
łaty, deski, drewno liściaste, 

buk, jesion opomw

MOZAIKA PARKIETOWA DĘBOWA i jesionowa, sezonowa
na, I gatunek - 29 zł/m2. Trzebnica, tel. 0601/38-52-94 
MOZAIKI KAMIENNE artystyczne, z marmuru i granitu, do 
wnętrz (salony, hale, łazienki), różne wzory, na zamówienie 
klienta, cena 2.000 zł/m2. Wrocław, tel. 0602/89-11-44, 
0607/41-62-53
NAPĘD BRAMY GARAŻOWEJ używany, • 180 zł. Syców, 
tel. 062/785-35-26
NAPĘD BRAMY GARAŻOWEJ nowy model, firmy Martec, 
do bramy uchylnej, segmentowej, sterowanie pilotem, oświe
tleniem, indywidualnym programowaniem siły otwierania i 
zamykania, bardzo cicha praca, podsufitowy, estetyczny, •
1.650 zł. Świdnica, tel. 074/853-52-51,0609/27-11-27.
O  NOWOCZESNE OGRZEWANIA, POMPY CIEPŁA • 

ogrzewanie domów energią środowiska, kolekto
ry słoneczne, ogrzewanie wody energią słonecz
ną. Profesjonalne porady i projektowanie. „RENT- 
POL”, Wrocław, ul. W idok 10, pok. 41, tel. 
071/782-75-77,0602/31-90-93 02023731

ODDAM GRUZ bezpłatnie. Wrocław, tel. 071/326-90-95 
ODDAM GRUZ bez zanieczyszczeń, bezpłatnie. Wrocław, tel. 

.071/345-82-44
ODDAM GRUZ z ziemią z wykdpu, z transportem, rejon Bie
lany Wr. i okolice. Wrocław, tel. 0603/95-77-9$, 0608/02-52-73 
ODDAM ZIEMIĘ z wykopu, gratis. Chróstnik, tel. 
076/844-80-51
ODDAM ZIEMIĘ za darmo. Lubin, tei. 076/846-92-85, 
0605/45-65-57
OGRODZENIE betonowe, ozdobne -19 zł/m2s Strzelin, tel. 
071/392-21-10,0602/24-82-22,0602/44-72-55

PRODUKUJĘ RUSZTOWANIA 
"WARSZAWSKIE"

RAMKA - 40 zl i 35 zl + VAT 
Kupię złom liny stalowej 0  14 do 20 mm 

tel. 071/354-37-97 
Wrocław, ul. Północna 5

BM O GRO DZENIA  ZG RZEW AN E

OKNA DREWNIANE Stolbud, 6-letnie, z żaluzjami aluminio
wymi, 148 x 178, 4 szt. • 150 zł/szt. Małomice, tel. 
068/376-94-60
OKNA DREWNIANE oblewane plastikiem, używane, uchyl- 
no-rozwierne, białe, rozm. wys. 140 cm, szer. 110 cm • 160 zł, 
140x170 cm - 250 zł, 140x220 cm - 320 zł, możliwość dowo
zu. Wrocław, tel. 0604/37-84-73 
OKNA DREWNIANE skrzynkowe, z demontażu, o wym. 
1450x1450 mm (2 szt.) oraz drzwi drewniane o wym. 
2300x800 mm (2 szt.) oraz okna bez ościeżnic o wym. 
1400x660 mm (24 szL) i 1300x600 mm (24 szt.), cena -10 
zł/szl Wrocław, tel. 0602/27-63-72 
OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, używane, próż
niowe, uchylno-rozwierne, o wym. 140x110 cm • 150 zł, 
140x220 cm - 300 zł oraz balkonowe -150 zł (możliwość trans
portu). Wrocław, tel. 0606/62-30-96 
OKNA DREWNIANE GOLENIA uchylno-rozwieralne, 2 szt., 
100 cm x 77 cm - 350 zł/szt. Wrocław, tel. 071/372-64-57 
O  OKNAPCVwym. 100x40,115x80,115x105,123x80, 

120x110, 135x108, 145x110, 154x73, 154x105, 
160x100,170x100,180x100, 200x160 cm - od 150 
do 550 zł/szt. Szprotawa, tel. 068/376-76-36, 
0607/07-34-04 87024541

O  OKNA PLASTIKOWE 105 x 135 cm -170 zł, 135 x 
210 cm - 340 zł, stan b. dobry. Bielany Wrocław
skie, tel. 071/311-10-78,0605/54-44-99 02025241

METALOPLASTYKA
Ogrodzenia 

B r a m y

B a l u s t r a d y
K ra ty  

ozdobne  
Borow a O leśn icka  
tel. 071/398-34-18 

OPP11939 0-501 413 169

tel. 074/81-81-877 do godz 15 
81-81-869 po godz. 15 

t e l .k o m .  0 -6 0 3  8 4 7  8 9 4

.. .. ... ... - F U R T K I
PRODUKCJA - SPRZEDAŻ 

I I 111 i M  111 I I I MONTAŻ
TEL.071/ 315 12 49, 315 12 50

centrum podłogowe
aU ATRO OP012126

‘ podłogi panelowe, ‘ paikiety 
‘ panele PClf, ‘ korek podłogowy i ścienny 
‘ aranżacje, ‘ doradztwo techniczne 
‘ transport, ‘ montaż

Przy zakupie paneli 
montaż gratis !!!

W-w, u l. Kam ieńskiego 4  
te l.(071) 326 OO 24

http://www.republika.pl/tartakjawor


OKNA PLASTIKOWE 142x140,135x136,135x90,160x62, 
175x165. 152x190. 135x215. 136x111, 100x100, 120x95, 
120x105 cm, ceny od 300 zł/szt. Chojnów, tel. 0604/81-79-99 
OKNA PLASTIKOWE PCV ańtywłamaniowe, nowe, prod. nie
mieckiej, wym. 148 x 127 i inne, • 750 zł. Gromadka, tel. 
076/817-20-62
OKNA PLASTIKOWE z rozbiórki, rozwierno-uchylne, o wym. 
110 x 140 cm -170 zł oraz 105 x 135 cm -160 zł/szt. oraz 
drzwi balkonowe, 80 x 210 cm -190 zł/szl, 210 x 140 cm - 
340 zł/szt. Kobierzyce, tel. 071/311-13-22.0609/59-01-17 
OKNA PLASTIKOWE PCV białe, nowe 80 x 100 - 350 zł, 90 
x 120 - 380 zł, 57x106 - 340 zł, możliwe inne wymiary, drzwi 
wewn. z szybką, plastikpwe, nowe, 100 x 210 • 1.300 zł/szt., 
drzwi balkonowe 80 x 210 - 500 zł. nowe PCV, możliwe inne 
wymiary. Włóki k. Dzierżoniowa, tel. 074/830-28-33 
OKNA PLASTIKOWE (4 szt.), ciemny brąz, prod. niemiec
kiej, zabudowane rolety, stan b. dobry, wys. 148 cm, szer. 122 
cm. -1.300 zł. Wrocław, tel. 071/311-55-48.0603/48-47-93 
OKNA PLASTIKOWE brązowe, wym. 135x125 cm - 280 zł. 
135-110 cm - 270 zł, stan b. dobry oraz okno drewniane, po
wlekane plastikiem, z roletą, 110x145 cm - 280 zł. Wrocław, 
tel. 071/391-95-41
0 OKNA PÓŁPLASTIKOWE duże ilości, różne roi- 

miary, 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. 
062/731-68-93
OKNA ROZBIÓRKOWE podwójne szyby - 30 zł/szt. Mięki
nia, tel. 071/317-80-89
OKNA SKRZYNKOWE, drewniane pokostowane, z demon
tażu, 1 szt. 150x267 cm. 6- 150x141,1 - 101x168,1 -87x138,
1 - 87x117,.cena -150 zł/szt. (przy sprzedaży, całości cena 
do uzg.), drzwi balkonowe, zespolone, z oknem skrzynkowym, 
drewnianym, 2-dzielnym, wym. 237x267 cm, 3 szt, całość - 
600 zł, 2 bramy garażowe, drewniane, 195x235 ćm. - 600 zł, 
Brzeg, tel. 077/404-61-61 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć-w internecie pod numerem ^A00507 www.autogiel- 
da.com.pl)
OKNA SKRZYNKOWE nowe, oszklone, 140 cm x 150 cm, 11 
szt. - 500 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/62-91-17 
OKNA SKRZYNKOWE z demontażu, 3-skrzydłowe 2 szt. 210 
x 145,1 szt. 175 x 145, stan b. dobry • 120 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0501/24-50-55
O OKNA UŻYWANE plasitkowe i półplastikowe, szer. 

x wys.: 193x140, 199x140, 304x154, 320x135, 
110x158,110x170,135x80,130x173 i wiele innych.

-WELPLAST 
-GORPLAST |

MATIZOL - O  O  IM T Y
S ZC ZECIŃ SKA 11 B OP012183
tel. 071/373-90-79, 071/353-65-71

Tarasy, balkony, w różnych rozmiarach, moil. 
wyst. faktury VAT. Budziechów  73, tel. 
0603/60-38-57 84015391

O  OKNA* NOWOŚĆ! 10 lat gwarancji na śnieżną biel, 
bogaty wybór, dla klientów niespodzianki, rolety 
od 189 zł/m2, roletki materiałowe, żaluzje - rów
nież gratis do zamówionych okien, bezpłatne po- 
miary i doradztwo, tani montaż, serwis. FIRMA 
„OLAF", Wrocław, tel. 071/332-32-67, 
0602/77-79-43 01030351

OKNO THYSSEN nowe 2.5x2.04 m - 1.990 zł. Wrocław, tel. 
071/332-32-67,0602/77-79-43 
OKNO DACHOWE FAKRO 55x78 cm + kołnierz, - 600 zł. 
Pęgów, tel. 071/310-73-68

PIŁA DO GAZOBETONU Suporex, Ytong, Hegel. • 4.900 zł. 
Wrocław, tel. 0601/71-50-99 .
PISTOLET DO MALOWANIA proszkowego, -1.200 zł. Mosi
na, tel. 061/813-27-75 wieczorem, 0603/56-47-91 .
PŁYTA MDF o gr. 12 mm, 16 mm, 18 mm oraz 22 mm - od 
600 do 800 zł/m3. Dzierżoniów, tel. 074/832-10-81 
PŁYTA OBORNICKA rozm. 620 x 120 cm, odbiór ok. Wielu
nia. - 30 Zł/m2. Opole, tel. 077/455-27-45 ;
PŁYTY BUDOWLANE betonowe, drogowe, 300 x 150 x 11.5 
cm - 200 zł/szt. Walim, tel. 074/845-39-26 
PŁYTY DROGOWE 150 x 300 x 16 - 100 zł/szt, Wałbrzych, 
tel. 0608/49-19-66
PŁYTY KANAŁOWE typ .Żerań", na piwnice, stropy, dachy, 
betonowe, 4.97 x 1.19, gr. 22 cm, Cena 20-30 zł/m2. Bolesła
wiec. tel. 0604/23-31-09,0608/77-47-16 
PŁYTY KORYTKOWE .3x0.6 m, 40 szt, - 50 zł. Kościan, tel. 
0602/81-20-21
PŁYTY STROPOWE kanałowe (z otworami rurowymi) 1,2 x 6 
m, 4 szt., 0,9 x 6 m, 2 szt. - po 100 zł/szt. Świdnica, tel. 
074/852-38-93
PŁYTY STROPOWE zbrojon*WPS 97 x 40. 250 szt. -'11 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/348-77-31 
PŁYTY STROPOWE 1.5 x 6 m. 3 szt. -120 zł/szt. oraz 1.2x6 
m, 2 szt. -100 zł/szt. Wrocław, lei. 071/343-16-19 
PODAJNIK DO CEMENTU .żmijka’ , dł. 4 m, wyd. 25 m3/h, -
1.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-13-57 
POMPA DO SZAMBA na wózku, 2.2 kW, 380 V - 500 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/732-13-57.
O  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLO- 

WE „MAJKARD” s.c. oferuje produkty metalowe 
w następującym asortymencie: siatka ogrodzenio
wa ocynkowana i powlekana plastikiem, słupki 
ogrodzeniowe powlekane, asortyment ogrodze
niowy, gwoździe budowlane i paletowe, maty 
zgrzewane posadzkowe • ceny producenta. 59-700 
Bolesławiec, Kraśnik Dolny 41 a, tel. 075/736-98-40, 
0604/50-83-75 01014911

PRZYJMĘ ASFALT duże ilości, na budowę dróg. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-18-08
PRZYJMĘ GRUZ I ZIEMIĘ , i inne materiały. Wrocław, tel. 
364-25-63, 0602/50-63-84 . ; ' .
PRZYJMĘ ZIEMIĘ. Domasław, tel. 071/789-35-79 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ bez gruzu, na drogę, nieodpłatnie. Lu
bin, tel. 0601/44-03-42
PRZYJMĘ ZIEMIĘ Z WYKOPÓW okolice Lubina. Lubin, tel. 
0600/80-89-10 .
PUSTAKI 10.5 x 24 x 49 - 1.50 zł/szt. Bolesławiec, tel. 
075/736-95-74 wieczorem. 0602/87-83-91 
PUSTAKI ALFA cena 2.90 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
075/751-51-66, 0602/43-32-11 
O  PUSTAKI CERAMICZNE THERMOPOR niemiec

kiej firm y Eder: 365x247x238 • 5 zł/szt., 
300x247x238 • 4.15 zł/szt., 240x497x238 • 7.15 
zł/szt., 115x497x238 • 3.75 zł/szt.; styropian FS 
15-105 zł/m3, FS 20 - 150 zł/m3. Wrocław, tel. 
0601/79-25-60,071/363-54-68 01029241

PUSTAKI CERAMICZNE .POROMUR' z piórowpustem • 
od 2.35 zł/szt. Wrocław, tel. 071/336-24-54,0605/33-11-71 
PUSTAKI SZKLANE różne wzory - 4.50 zł do 5.00 zł/szt. 
Wałbrzych, tel. 074/840-01-13 po godz. 17.0601/57-20-08 
PUSTAKI ŻUŻLOWE 4-komorowe, 24 x 24 x 49 - 2.80 
zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/736-95-74 wieczorem,- 
0602/87-83-91 ^
ROZBIJAK SPALINOWY WACKER. 2000 r. stan b. dobry
• 3.300 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21
RURY wym. 150 x 1000 mm, cena 7 zł/szt. Wrocław, tel.
071/351-75-12
RURY KAMIONKOWE fi 150 mm, dł. 1000 mm, - 10 zł. 
Wrocław, tel. 071/368-17-45
RURY OCYNKOWANE 3/4*, 1'. 5/4', długości 6 i 7 m oraz

PRODUCENT BLACHY
RATY!

TRAPEZ
OKNO DREWNIANE wym. 217 x 115 cm, 3-skrzydłowe, nowe, 
- 690 zł. Wrocław, tel. 0608/34-07-58 
OKNO PLASTIKOWE z demontażu, prod. niemieckiej,
3-skrzydłowe, wym. 137 x 247 .cm, - 550 zł. Jawor, tel. 
0605/33-36-86
OKNO PLASTIKOWE nowe, 145x105 cm, - 400 zł. Oława, 
tel. 071/313-19-72
OSIE DO BARAKOWOZU 2 szt., z kołami, resorami, hamul
cami • 300 zł/szt. Lutynia, tel. 071/317-12-99 
O  P.H.U. • PRODUKCJA SIATKI OGRODZENIOWEJ. 

Ostrów Wlkp., tel. 062/593-09-06, 0600/82-43-98, 
0602/43-22-69 01027931

O  PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE sprzedaż, mon
taż, Classen, Kronopol, Egger, Diamond, 60 kolo
rów I wzorów, 11.000 obrotów, już od 27.60 zł, 
montaż 12.00 zł/mŹ, pianka pod panele i transport 
gratisl ul. Swobodna 41, czynne w godz. 10-17, 
ZAPRASZAMYI. Wrocław, tel. 071/783-25-26 (fax) 
81011271

PARKIET BUKOWY I gat., 5 x 25 x 1,8,200 m2, suchy • 60 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/357-50-47 
PARKIET DĘBOWY bukowy, czereśniowy, od 35 zł/m2. Lu
bin, tel. 0600/80-89-10
PARKIET DĘBOWY. 2000 r. wym. 35* 7.5, ilość A.5 m2 - 45 
zł/m2. Szczawno Zdr., tel. 074/840-12-17 
O  PIASEK kopany, pospółka MG2, żwir 2-8, żwir 2-16, 

tłuczeń, kliniec, grysy, niesort/odsiewka, drobny, 
masa betonowa, cegła robiórkowa 150, gruzjuw- 
szony ceglany, drzwi garażowe (blaszane). Cze- 
szów, ul. Złotowska 1, tel. 071/312-71-78 
82001161

PIASEK - 240 zł/12t z transportem. Wrocław, tel. 
0602/23-46-80
PIASEK 12 t, z transportem • 220 zł. Wrocław, tel. 
071/355-31.-12,0605/07:77-88 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU DÓLMAR; kompletna, z wóz
kiem i zbiornikiem na wodę, z tarczą, stan b. dobry - 2.400 zł. 
Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21. Niemcy, tel. 
0049/17-46-66-67-69
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL TS-360 AVS stan b. 
dobry, -1.200 zł. Lubań, tel. 0603771-92-95 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL 760,1997/98 r.. ben
zyna nowy wózek, tarcza, pasek zapasowy, stan b. dobry, -
3.700 zł. Świdnica, tel: 074/852-61-33

RYNNY fi 150 - 5 zł/m, fi 120 - 4,5 zł/m. Marcinkowice, tel. 
071/302-84-57.
RYNNY ocynkowane, gr. 0.6 mm, wym. 150 x 1.000 mm, 
cena 7 zł/szt. Wrocław, tel. 071/351-75-12 
SCHODY METALOWE 2-podestowe, 13-stopniowe, pode
sty i stopnie drewniane, wys. 3 m, szer. 1 m - 2.500 zł, z 
montażem - 2.900 zł. Kłodzko, ul. Okrzei 26/II/20, po 
godz. 16
SCHODY dębowe, jesionowe, • 4.000 zł. Opole, tel. 
0609/26-83-38
SCHODY panelowe, regulacja wys. stopni, + 13 stopni 
drewnianych; 78 cm, nowe, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/31-71-47
O  SIATKA z włókna szklanego, stosowana w bu

downictwie, niezbędna do dociepleń budynków. 
Zapraszamy do współpracy odbiorców indywi
dualnych, sklepy, hurtownie., tel. 0602/38-53-38, 
071/328-50-42 01029411

O  SIATKA powlekana, cena • 3.80 zł/m2, siatka 
ocynkowana, powlekana, cena - 4.10 zł/m2, siat
ka ocynkowana, cena • 4.50 zł/m2, drut nacią
gowy 0.30 zł/m.b., napinacze, drut montażowy. 
Krzyków, ul. Zagrodowa 4, tel. 071/318-98-56 
81011131

O  SIATKA OCYNKOWANA powlekana PCV - 4.20 
zł/m2, siatka „goły ocynk" - 4.50 zł/m2, siatka 
ocynkowana, powlekana PCV, z grubego drutu 
• 4.50 zł/m2, siatka zgrzewana do betonu • 2.70 
zł/m2, słupki ogrodzeniowe • 13 zł/szt., bramy 
standardowe z furtką - 680 zł/kpi., bramy kute - 
200 zł/m2. „METALPLAST", Wisznia Mała, tel. 
071/312-74-92,0603/88-26-10 82001181

O  SIATKA OGRODZENIOWA dcynkowana, powle
kana plastikiem, w cenie 3.5-5 zł, przy więk
szych zamówieniach transport gratis, możli
wość montażu. Pęgów, tel. 071/310-73-02, 
0609/64-36-98 81012061

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
kana plastikiem, w cenie 3.5-5 zł/m2, słupki 
ogrodzeniowe i inny asortyment, możliwość 
montażu, negocjacji cen. Prusice, ul. Ogrodo
wa 19, tel. 071/312-64-33, 0603/42-83^91 
81012071

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
kana plastikiem • 4.30 zł/m2, ocynkowana • 4.50 
zł/m2, pełen asortyment, możliwość całkowite
go montażu (wylewki, osadzanie słupków),

wszelkiego rodzaju
DRZWI

wg. wzoru klienta OP012283 
Osola, tel. 071/310-62-18,310-61 -48

kształtki ocynkowane i armatura (poniżej cen rynkowych). 
Brzeg, teł. 077/416-43-68 po godz. 18 
RURY ROZBIÓRKOWE 280 m, śr. 50 - 6 zł/m, 2 piece do 
ogrzewania tunelów foliowych. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-20-43
RURY SPUSTOWE do gruzu, segmentowe + kosz zasy
powy z podestem, nowe, idealne dla dekarzy • 250 zł/seg
ment o dł. 1 m oraz - 500 zł/podest (możl. wyst. fakt. VAT). 
Ziębice, tel. 074/819-15-60.0606/99-05-65 
RURY STALOWE zwykłe i grubościenne. cena 0.70 zł/kg. 
Wrocław, tel. 071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
RURY ŻELIWNE fi 100 mm, dł. 1000 mm, 1 sztuka • 15 zł. 
Wrocław, tel. 071/368-17-45
O  RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE nowe, lekkie, 

jednakowe, do 70 sztuk, wypożyczę tanio. Wy
konuję również ogrodzenia działek, ogródków, 
p laców budów, szybko, tanio, so lidn ie . W 
czerwcu rabat do 10%. Wrocław, tel. 
071/347-89-66 01030001

RUSZTOWANIE RAMOWE używane, szer. 0.70 m, 200 m2 
zabudowy - 70 zł/m2. Z. Janiak, 62-860 Opatówek, Szulec 
25
RUSZTOWANIE RAMOWE do elewacji, 200 m2, transport, 
montaż, demontaż, cena - 0.30 zł/m2. Wrocław, tel. 
0601/41-31-93
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE 40 szt., jednakowe, po
malowane, dobrze pasują - 38 zł/szt., możliwy transport, 
betoniarka 501/220 V, po remoncie • 400 zł, wał i silnik do 
piły 5.5 kW, Bolesławiec, tel. 0604/82-50-18 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE - 35 zł/ramka, nowe, lek
kie. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-02,0604/06-54-93 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE lekkie, malowane, 100 
ramek • 32 zł/ramka. Wrocław, tel. 0603/54-37-38 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE używane, 10 sztuk - 25 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/343-07-67

TAR^TAK I
•  W IĘŻBY DACHOW E •§  
DREWNO BUDOW LANE <

Siedlec Tfrzebnlcki, tel. 071/338-76-13

O  SPRZEDAM AGREGAT TYNKARSKI PUTZME- 
ISTER kompletny, sprawny, * 7.500 zł., tel. 
0604/66-37-82 01028191

STAL ZBROJENIOWA fi 18 i fi 22, dł. 6 m - 0.80 zł/kg. 
Prochowice, tel. 076/858-55-05 
STAL KĄTOWNIK 120 m, słupy 120 x 110 cm - 0,90 zł/kg. 
Prochowice, tel. 076/858-44-71,0602/82-11-26 
STAL KĄTOWNIK 40 x 40 x 4 mm, różne długości - 40 

. gr/kg. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po 20 
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe, od 1 zł/m.b. Oława, tel. 
071/303-09-20, 0604/26-78-97 
STEMPLE BUDOWLANE dł. 3 m -1 zł/m. Prochowice, tel. 
076/858-55-05
O  STEMPLE SOSNOWE • 1 zł/mb, deski szalunko

we i na podbitkę • 220 zł/m3, więźba dachowa, 
możliwa impregnacja I transport. Lubiń, tel. 
0607/47-26-43 84016451

STOPY BETONOWE 11 szt. - 100 zł/szt, Wrocław, tel. 
071/349-23-78, 0603/63-45-35 
STÓŁ WIBRACYJNY z silnikiem * formy do pustaków, - 
600 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-74-85 
SZAFKI GAZOWE 3 szt., różne, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0501/47-96-46
SZALUNKI BUDOWLANE wym. 0.5 x 2.0 m, duża ilość - 
25 zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/734-44-02, 0605/42-69-17 
SZTACHETY OGRODZENIOWE świerkowe, heblowane, 
ozdobne, zabezpieczone preparatem ochronnym, brązo
we - 2.50 zł/szt. Bolków, tel. 075/741-21-83.0602/69-47-57 
SZTACHETY OGRODZENIOWE FREZOWANE wzory szli
fowanie, 120x 90 20 - od 1.7 zł. Kłodzko, tel. 074/867-91-23

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

e-maii: zg_w roclaw @ cgips.pl

transport gratis. Prusice, tel. 071/387-13-32, 
0601/84-19-35 82001201

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
czona poliestrem, dowolna wysokość, wysoka 
jakość drutu, cena 4.50 zł/m2, ponadto posia
damy drut naciągowy, napinacze, słupki ogro
dzeniowe. Przy większych zamówieniach dosta
wa gratis. „PLAST-MET”, Świdnica, ul. Willowa 
22a, tel. 074/852-16-95, 074/853-58-31, 
0602/10-44-51 01030821

SIATKA OGRODZENIOWA powlekana - 3.90 zł/m2 + VAT 
22%, ocynkowana oraz ocynkowana powlekana • 4.30 
zł/m2. Bierutów, tel. 071/315-64-77 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana - 4 zł 
+ VAT (22%), maty posadzkowe, zgrzewane - 2.7 zł + VAT 
(7%). duża ilość. Bolesławiec, tei. 075/736-98-40, 
0604/50-83-75..
SIATKA OGRODZENIOWA PCV i ocynk - od 3.8 zł/m2 do 
7 zł/m2, każda wysokość, od 50 cm do 500 cm, bez łąć- 
zeń, druty, akcesoria, bramy - od 300 zł/szt., furtki - od 
200 zł, napinacze, słupki. Kostomłoty, tel. 071/390-57-17, 
0606/59-51-97
SIATKA OGRODZENIOWA • 3.60 zł/m2. Laż, tel. 
068/320-09-23. 0607/85-53-00 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana powlekana - 4.1 
zł/m2 oraz ocynkowana - 4 zł/m2. Wrocław, tel. 
0606/40-29-56
SIATKA OGRODZENIOWA stalowa, powlekana PCV • 3.6 
zł/m2, ocynkowana, powlekana PCV • 4.45 zł/m2, słupki, 
drut naciągowy, napinacze, drut kolczasty, możliwy trans
port. Zielona Góra, tel. 068/327-43-70 
SIDING, 300 m2, elewacja kanadyjska + listwy wykończe
niowe, na domek jednorodzinny, - 5.200 zł. Stebnów, gm. 
Krapkowice, tel. 077/466-20-23 
SILNIK DO BETONIARKI 501 -150 zł. oraz spawarka 220 
W -150 zł. Wrocław, tel. 071/343-07-67 
SILNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH amerykańskiej firmy 
Lift Master, z pilotem, - 600 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-07-07
SILOS NA CEMENT ZREMB stan dobry, w ciągłej eksplo
atacji, - 1.000 zł. Mirków, tel. 071/315-11-10 
SILOS NA CEMENT i inne materiały sypkie, wys. 6.5 m, 
szer 2.5 m, - 4.000 zł. Wałbrzych, tel. 0603/60-40-07 
O  SIPOREX 24 x 24 x 59 cm - 4.90 zł/szt., 12 x 24 x 59 

cm • 2.65 zł/szŁ, znak jakości, certyfikat, trans
port gratis. Góra, tel. 0601/56-95-61 01030681

O  SIPOREX • różny asortyment, producent Milicz, 
Skawina. Bloczki betonowe, cegła pełna, dziu
rawka, K-1, K-2, pustaki, nadproża, kształtki 
U-36, U-24, cement, wapno, zaprawy i kleje. Wy
mienione towary posiadają atesty i certyfikaty. 
Transport gratis. Wszystkie wyroby w cenach 
promocyjnych, prowadzimy sprzedaż ratalną. 
Góra, ul. Poznańska 21, tel. 065/543-36-40 (fax), 
0601/57-14-04 84014641

SIPOREX, 24 x 24 x 59. 400 szt. - 5.5 zł/szt. Lubin, tel. 
076/846-92-85, 0605/45-65-57 
SIPOREX 24 x 24 x 59 cm, około 1000 szt., cena - 4.80̂  
zł/szt., 12 x 24 x 59 cm, około 100 szt., cena - 2.60 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/362-85-52, 0604/65-22-22 
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA budowlana, nowa, • 500 zł. 
Kępno, woj. kaliskie, tel. 0605/22-04-76 
SŁUPKI OGRODZENIOWE średnica 43,48,60 mm.dł. 170 
cm, niektóre spawane • 8 zł/szt., 140 szt. Bolesławiec, tel. 
075/732-13-57
SŁUPKI OGRODZENIOWE z kamienia (piaskowiec), 15 
szt. • 50 zł/szt. Mierzwin 7, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-12-06
SŁUPKI OGRODZENIOWE fi 38, dł. 220. z daszkiem, po
malowane, 200 szt. -13 zł/szt., oraz słupki do bram i na
rożne z podpórkami. Radwanice, gm. św.Katarzyna, tel. 
071/311-77-48, 0603/54-37-38 
SŁUPKI OGRODZENIOWE fi 38, dł. 220, z daszkiem, po
malowane, 200 szt. • 13 zł/szt. ofaz słupki do bram i na
rożnikowe z  podpórkami. Św. Katarzyna, tel. 
0603/54-37-38, 071/311 -77-48 
SŁUPKI OGRODZENIOWE śr. 50,60, 75.90 dł. 140 cm - 
od 4-6 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/80-74-20

SZTACHETY OGRODZENIOWE różne wzory, ceńv 2-3 
zł/szt. oraz inne wyroby, łaty, słupki, donice i inne. Świe
bodzice. tel. 0604/81-17-62
SZTACHETY OGRODZENIOWE sosnowe, wym. 80 x 8 x 
2 ćm, 600 szt. - 1.50 zł/szt. Świeradów Zdrój, tel. 
074/781-74-01. 0606/16-39-18 
SZYBY hartowane, wagonowe, 86 x 47 x 5.71 x 39 x 5,52 
x 42x5 cm, łącznie 400 szt., żaroodporne, nadają się do 
kominków, cena 3 zł/szt. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
SZYBY HARTOWANE płaskie, do ciągników i samocho
dów - cena od 30 zł/szt. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-60-59 
SZYNY KOLEJOWE S-49 nie używane, 500 m.b. - 0,6 
zł/kg. Bolesławiec, tel. 0502/30-38-96 
TACZKI używane, 2 sztuki - 50 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/343-07-67
TARCICA BUKOWA sucha, grub. 50 mm, - 1.450 zł. By
strzyca Oławska, tel. 071/303-09-36, 0606/98-40-66 
TARCICA BUKOWA 50 mm, sucha -1.200 zł, dębowa, 50 
mm, sucha • 1.100 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-64-57 
TARCICA BUKOWA DĘBOWA jesionowa, po suszarni, 
cena 1.200 - 1.600 zł/m2. Trzebnica, tel. 0600/31-93-19 
TARCICA BUKOWA różne rozmiary - 1000 zł/m3. Wał
brzych, tel. 0600/11-07-65
0  TARCICA DĘBOWA jesionowa, czereśniowa, 

świerkowa, sezonowana, w ciągłej sprzedaży, 
możliwy transport. Jawor, tel. 0603/22-40-30 
01025121

TARCICA DĘBOWA sucha, gr. 50 mm oraz klejonka dę
bowa, gr. 20 mm, -1.100 zł. Lubin, tel. 076/844-60-48 
TARCICA DĘBOWA SOSNOWA, OLCHOWA sucha, gru
bość 25 do 50 mm, olcha, sosna - 800 zł/m2, dąb -1.250 
zł/m2. Środa Śląska, tel. 071/317-25-79,0604/95-48-36 
TARCICA DĘBOWA różne rozmiary • 1.500 zł/m3. Wał
brzych, tel. 0600/11-07-65
TARCICA LIPOWA sezonowana - 400 zł, bukowa - 500 zł
1 inne. Głuszyca, tel. 074/880-91-37
TARCICA SOSNOWA sucha, mokra, więźba dachowa - od 
550 zł, jesion - 1.000 zł, dąb - 1.250 zł, różne grub. i dł. 
Ciechów, gm. Środa Śląska, tel. 0605/07-44-43 
O  TARCICA SUCHA: dębowa • 1.900 zł/m3, buko

wa • 1.450 zł/m3, jesionowa - 1.500 zł/m3. Oła
wa, tel. 071/303-89-69 w godz. 8-15, 
0602/59-14-30 01029311

TARCZE DO BETONU diamentowa fi 230 - 45 zł. fi 110 - 
15 zł, wiertła do betonu widiowe SDS długie 450 mm, fi
10-16 • 35 zł/szt., przecinaki do betonu SDS plus - 23 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0502/12-55-57
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TAŚMOCIĄG BUDOWLANY dł. 15 m - 800 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-66-55,0605/93-32-12 
TAŚMOCIĄG BUDOWLANY 6 m, • 600 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-35-33
TRÓJNIKI ŻELIWNE fi 150/150 mm, 70 st. (2 szt.) • 20
zł/szt., fi 100/100 mm, 45 st. (2 szt.) -15 zł/szt., fi 100/70
mm, 45 st. (1 szt.) - 20 zł, fi”70/50 mm, 45 st. (1 szt.) -15
zł. Wrocław, tel. 071/368-17-45
WAPNO 35 worków po 40 kg, 1,4t, • 100 zł. Wrocław, tel.
0502/10-22-29
WEŁNA MINERALNA gr. 15 cm • 8.95 zł/m2, gr. 10 cm •
6.20 zł/m2, gr. 5 cm - 3.60 zł/m2, Wrocław, tel. 
0607/19-94-64
WĘZEŁ BETONIARSKI MNB 500 (instalacja elektryczna 
do naprawy), - 12.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/738-09-36
WIBRATOR 380V. Nysa, tel. 077/433-56-31

POTY 
FALISTE Z PCV 
Od 13 Zl ł VAT

UL Robotnicza 71 Teren Ardiimedesu 
iP LA S T IC S  tel 1071) 78181«

WIBRATOR DO BETONU do bloczków, forma na 4 szt., 
na kołach, obsługa 1-osobowa, -1.500 zł. Golanka Dolna, 
tel. 076/858-53-42 po 19
WIERTŁA DO BETONU BOSCH 25 x 500,50 x 300, ceny
50-80 zł. Strzelin, tel. 071/392-3 -̂39 
O  WIĘŹBA DACHOWA tarcica, łaty' impregnacja • 

640 zł/m3. Montaż więżby. Węgry k. Żórawiny, 
tel. 0502/38-66-09 01029211

WIĘŹBA DACHOWA + łaty, na pokrycie dachu domfću jed
norodzinnego, zakonserwowana, sezonowana, • 4.500 zł. 
Brzeg, tel. 0607/73-69-35
WINDA MURARSKA z nową liną, - 800 zł. Kalisz, tel. 
062/761-73-99,0607/71-84-01 
WITRYNA OKIENNA, sklepowa, nowa, PCV, wym. 
236/206, - 600 zł. Wołów, tel. 0602/38-20-78 
WKŁADY KOMINOWE kwasoodporne, z atestem - 34 zł/m. 
Legnica, tel. 076/857-51-05,0608/49-55-34 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA LINOWA 380 V, stan b. do
bry. - 950 zł. Oława, tel. 071/313-86-76 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA 380 V, 300 kg • 500 zł. 
Twardogóra, tel. 071/315-94-80 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA elektryczna, typ .Chorzów',
- 1.500 zł. Walim. tel. 074/845-39-26 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA 220 V. udźwig 0.51, stan b. 
dobry, prod. niemieckiej, • 600 zł. Wołów, tei. 0602/38-20-78 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/354-14-03
WYCIĄGARKA, ŻURAW BUDOWLANA 3-fazowa, łańcu
chowa, udźwig 500 kg, ramię obrotowe, 4-biegowa, - 550 
zł. Borowa, tel. 071/315-72-45 
WYCIĄGARKA, ŻURAW BUDOWLANA elektryczna, 
udźwig 2 t, na 2 linki. Lubomierz, tel. 0603/87-91-52, 
075/783-36-94
WYCIĄGARKA, ŻURAW BUDOWLANA 380 V, prod. pol
skiej, udźwig 160 kg, obrotowe ramię, ciężar własny 140 
kg, - 600 zł. Siechnice, tel. 071/311-58-27 
WYCIĄGARKA, ŻURAW BUDOWLANA, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 0608/15-45-38
WYKOŃCZENIE SCHODÓW. stopień pod stopień, dębo
we, 25 x 35 x 80 - 80 zł/kpi. Oława, tel. 071/313-01-77 
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

ZAGĘSZCZARKA BETONU spalinowa. • 2.000 zł. Opole, 
tel. 0605/66-46-41
ZAGĘSZCZARKA DO POLBRUKU stopa 51x51 cm, 80 kg, 
silnik Kawasaki, stan idealny, - 2.900 zł. Żary, tel. 
068/374-23-91, 0603/13-78-83 
O  ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER piły do be

tonu, tarcze diamentowe, wibratory do betonu, 
walce gładkie i okołkowane, części do silników 
Hatz, Robin, Lambordini, e-mail: zenker@si- 
sko.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, diesel i minerałów 
sypkich, duża, profesjonalna, prod. zachodniej, stan b. do
bry, - 4.000 zł. Głogów, tei.'076/834-46-34 po godz. 16 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU płyta 80 kg, 380 V. - 700 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER 65 typu .stopa', •
2.200 zł. Wrocław, tel. 071/351-92-77,0601/72-33-69 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU silnik Kawasaki, płyta 51 x 51 
cm, 80 kg, faktura VAT, • 2.900 zł. Żary, tel. 0603/13-78-83, 
068/374-23-91
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER, 1990 r. 100 kg. - 

■ 2.800 zł. Zielona Góra. tel. 0601/56-57-30 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU AMMAN 6000,1993 r. 600 kg, 
uderzenie 60 kN, silnik Hatz, rewers, - 5.900 zł. Wrocław, - 
tel. 0601/71-50-99
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1996 r. 180 kg, sil
nik diesel Hatz, stan b. dobry - 4.100 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, 1996 r., benzyna 
.skoczek', stan b. dobry, - 2.100 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21 lub Niemcy, 0049/17-47-71-21-78 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1998 r. 105 kg, die
sel, stan b. dobry, • 3.700 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, 1998 r. płytowa, 90 
kg, silnik benzynowy Honda, stan idealny, • 3.000 zł. Gło
gów, tel. 076/833-48-00.0605/43-32-91 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1998 r., diesel 300 
kg, mało używana, techn. sprawna, - 2.500 zł. Złotoryja, 
tel. 0603/70-80-01, 0603/70-80-03 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG. 1999 r. 235 kg. sil
nik diesel Hatz, - 5.700 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
ZAWORY GRZEJNIKOWE kątowe 3/4", z głowicą termo
statyczną, białe, 11 szt, -100 zł. Wrocław, teł. 341-41-69 
ZBIORNIK NA SZAMBO kwadratowy, poj. 10.0001, izolo
wany, -1.700 zł. Oława, tel. 071/313-^9-72 
ZBIORNIK NA SZAMBO poj. 10 m3, stalowy, konserwa
cja, pomoc w transporcie i wykonaniu, • 200 zł. św. Kata
rzyna, tel. 071/365-71-31.0604/92-64-56 
ZBIORNIKI NA SZAMBA metalowe, 10.000-24.0001. kon
serwowane, stan b. dobry, cena 1.800-2.5P0 zł. Lubin, tel. 
0502/60-93-39
O  ZBIORNIKI ŻELBETOWE na szafnba, o pojem

ności 6.000-10.000 litrów, cena 2.500 zł, istnie- 
- je możliwość montażu oraz kręgi żelbetowe, fi 

500-2.000. Faktury VAT. Atesty. Oława, tel. 
071/313-75-95 81010761

ŻURAW OKIENNY oryginalny, udźwig 200 kg. wys. wycią
gu 30 mr - 500 zł lub zamienię na betoniarkę. Brzeg Dolny, 
tel. 0607/52-47-94
ŻWIR .POŚPÓLKA' 27 t, - 700 zh Leszno, tel. 
065/529-61-96 .
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O  „ABC” DEKODERÓW CYFROWYCH, telewizja sa
telitarna, płytki testowe, odblokowywanie zablo
kowanych kanałów, skup i sprzedaż dekoderów, 
najlepsze ceny. Wrocław, tel. 0502/89-69-98 
02023441

O  „ALE TELEWIZJA!!!” Dekodery cyfrowe • skup, 
sprzedaż. Montaż sprzętu. Karty testowe, karty 
Seca, „zielone wafelki” itp. Uwaga! Nowość - noc
ne erotyki na Wizji. Zadzwoń po szczegóły. Wro
cław, tel. 0601/46-80-68 02024921

AMPUTUNER AMATOR STEREO 2B stan dobry. - 60 zł. 
Wrocław, tel. 071/350-99-87'
AMPLITUNER DENON AVR-1801, do kina domowego, ko
lor szampański, nowy, gwarancja, kupiony w 05.2001 r., do
kumentacja, pilot, karton, 5 x 100 W, -2.100 żł. Wałbrzych, 
tel. 074/849-14-33
AMPLITUNER DIORA DA 4140 tuner stereo HiFi Faust 205
S. - 300 zł. Wrocław, tej. 071/345-30-72 
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 
Mi ragę FRX-12, • 1850 zł, nowe, gwarancja 2 lata, 
Lubin, tel. 076/842-24-06, 0603/12-30-26 
84016781

AMPLITUNER ONKYO 575X -1.550 zł, amplituner Yamaha 
596, 496 - 1.250 zl, DVD Onkyo 535 - 1.550 zł, DVD Sony 
300 - 1.250 zł, DVD Yamaha 510 - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0602/34-44-04
AMPLITUNER ONKYO TX-8211 kolor szampański, RDS, pi
lot, stan idealny, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
AMPLITUNER ONKYO TX-DS 575, - 1.750 zł. Wrocław, tel.
071/372-39-39.0601/77-26-10
AMPLITUNER PHILIPS z pilotem, stan b. dobry, - 800 zł.
Lewin Brzeski, tel. 077/412-78-73
AMPLITUNER PIONEER VSX-710, - 1.550 zl. Głogów, tel.
076/834-15-50,0603/06-49-97 '
AMPLITUNĘR PIONEER 505 RDS do kina domowego, z 
pilotem. - 900 zł. Wrocław, tel. 0501/60-91-83 
AMPLITUNER PIONEER VSX 908 Gold, - 3.500 zł. Wro
cław. tel. 0503/78-99-07
AMPLITUNER PIONEER VSX 609 RDS. Dolby Digital, DTS, 
procesor dźwięku, do .kina domowego*, -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 0502/26-90-88
AMPLITUNER PIONEER SX-225, - 400 zł. Wrocław, tel.

7355-27-73
AMPLITUNER PIONEER VSX 609, - 980 zł. Wrocław, tel.
071/372-39-39,0601/77-26-10
AMPLITUNER SONY STR-940, - 1.920 zł. Głogów, tel.
076/834-15-50,0603/06-49-97
AMPLITUNER SONY STR-840, * 1.550 zł. Głogów, tel.
076/834-15-50.0603/06-49-97
AMPLITUNER SONY STR-DB 940 - 1.850 zł. STR-DB 840
-1,500 zł. Wrocław, tel. 071/372-39-39.0601/77-26-10
AMPLITUNER SONY STR-DB-840 QS, nowy, gwarancja,
instrukcja, - 1.150 zł. Wrocław, tel. 071/786-77-91,
0609/35-26-62
AMPLITUNER SONY STR-DB 840 nowy, na gwarancji, •
1.500 zł oraz STR-DB 940 - 1.850 zł. Zielona Góra, tel. 
0600/19-96-91

ANTENA POKOJOWA wysokiej klasy, • 100 zł. Radwanice, 
‘tel. 071/311*7^26- #i r
ANTENA SAT 3 szt., bez pilotów, z 4 tunerami, cena za ca
łość -140 zł. Bolesławiec, tel. 0503/53i33-88 
ANTENA SAT kompletna, szeroka głowica, pilot, stereo, cena 
-170 zł oraz drugi, cena -140 zl,/możliwość sprawdzenia. 
Niegosławice, tel. 0604/08-97-26 .
ANTENA SAT turystyczna, zasilanie 12/24/220 V, do przy
czepy kempingowej, samochodu, domku, tuner stereo z  pi
lotem, czasza 60 cm, z konwerterem, przewody, zasilacz, 
stan b..dobry, - 299 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
ANTENA SAT „CYFRA+", - 70 zL Nowa Ruda. tel. 
074/872-21*27 po godz. 20
ANTENA SAT „CYFRA+" nowa, kompletni, z kartą, w kar
tonach • 600 zł; .Wizja*, nowa - 560 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/71-15-70;
ANTENA SAT „WIZJA tV ” czasza z konwerterem - 50 zł. 
Gola Świdnicka, tel. 074/850-78-92 
ANTENA SAT AMSTRAD 1001 z dekoderem, - 450 zł. Wro
cław, tel. 0601/73-20-89
ANTENA SAT AMSTRAD 3 zestawy, kpi. lub poszczególne 
elementy (konwenter, tuner, czasza) konwenter i czasza do 
Polsatu cyfrowego - od 60 zł do 790 zł. Wrocław, tel. 
0503/91-65-81
ANTENA SAT EUROPA prod. niemieckiej, zapakowany, gwa
rancja, fi 95 cm, stereo, pilot, 250 kanałów, 2 wejścia - 320 
zł, nowy konwerter - 80 zł, kabel sat, nowy, 2 x 15 m - 90 
gr/m. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po 20 
ANTENA SAT GRUNDIG EURO. stereo, kompletna, stan b. 
dobry, możliwość sprawdzenia, - 200 zł. Jawor. tel. 
076/870-70-46.0601/88-01-24 
ANTENA SAT KAMM RSS 802 kpi. zestaw.prod. polskiej. 2 
x euro, 2 x LNB, 500 kanałów, stan b. dobry, - 220 zł. Lesz
no, tel. 065/534-06-79
ANTENA SAT SKY MASTER 7000 cyfrowa, do odbioru cy
frowych programów TV i radiowych 2000 r. - 650 zł. Wro
cław, tel. 071/339-85-60,0605/51-94-24 
ANTENA SAT TR!AX, 2001 r. nowa, zapakowana, wbudo- v 
wany dekoder Viacess + 2 kieszenie wolne, -1.200 zł. Wro- ' 
cław, tel. 0608/33-89-68
ANTENA SAT UNITOR 2000 konwerter, czasza, tuner + pi
lot, okablowanie. Syców, tel. 062/785-26-38 
O  ANTENY, DEKODERY PIONEER, PACE, KENWÓ- 

OD, PHILIPS nowe, kompletne zestawy, karty 
chipowe do tunerów sat. (bajki, mocna erotyka, 
sport, filmy), serwis, wymiana, dowóz lub wysył
ka. Zadzwoń. Legnica, tel. 0604/39-72-95 
01028701

CB-RADIO ALAN 100 zmiana kanałów w mikrofonie, ante
na samochodowa, - 200 zł. Legnica, tel. 076/862-26-89 
CB-RADIO ALAN 78 stan dobry, - 150 zł. Wrocław, tel. 
0604/60-73-26
CB-RADIO MIDLAND, • 200 żł. Wrocław, tel. 782-74-25 
CB-RADIO PRESIDENT JOHNSON osprzęt, antena 5/8 fali, 
zasilacz 3A, kabel, mikrofon ze wzmocnieniem, AM, FM, 2 
bandy, 400 kanałów, - 300 zł lub zamienię na Nokię 3210. 
Tułowice.-tel. 0503/53-15-78
O  DEKODER „CYFRA+” nowy lub używany, kom

pletny, z kartą na pełny pakiet - ceny od 680 do 
740 zł, w rozliczeniu może być telefon komórko
wy. Kotlina Kłodzka, Wrocław, tel. 0607/80-98-15 
03003061

DEKODER „WIZJA TV" 500 zł, .Cyfra +* - 650 zł. „ tel. 
0503/52-10-22
DEKODER „WIZJA TV” firmy Philips, z czaszą i konwerte
rem, bez karty, - 350 zł. Wrocław, tel. 321-52-77, 
0603/29-93-37
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 POLSAT. - 500 zł. Wrocław, tel. 071/781-37-52 
O  DEKODER • „ANTENY SATELITARNE” • nowe, 

kompletne zestawy do odbioru ponad 900 pro-

f l C I T Of l L f l R M  
C A R  R A D I O

RADIA - GŁOŚNIKI 
WZMACNIACZE - CD

Sprzedaż - montaż - serwis
Wrocław, ul. Kochanowskiego 30 

tel/fax (071) 348-13-75, 0-601-48-13-75

nica, okablowanie + oryg. półka do VW Polo, 97 r., stan b. 
dobry, - 250 zł. Wrocław, teł. 0502/39-80-54 
GRAMOFON DUAL CS 616Q. -100 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/753-37-11
GRAMOFON PANASONIC SS NO 5090 z radiem i magne
tofonem, stereo, wzmacniacz, - 200 zł. Ludwikowice. tel. 
074/871-62-83
INSTRUKCJA DO SPRZĘTU RTV SONY. PIONEER. TECH- 
NlCS i innych, w j.'polskim - 40 zł/szt. Wrocław, tel. 
0603/22-81-46
O  JEŻELI CHCESZ OGLĄDAĆ now oicl filmowe, 

sport, kanały muzyczne, erotykę • zadzwoń, kar
ty, dekodery, serwis. Lubin, tel. 0609/47-77-82 
84016931

„KINO DOMOWE" amplituner VSX 609 RDS, dolby digital, 
DTS, procesor dźwięku.* DVD Pioneer DV 535, czamy, nowy, 
czyta CD.'DVD. CD-video, CD-R, CD-RW. - 2.200 zł. Wro
cław. tel. 0502/26-90-88
„KINO DOMOWE” PIONEER NS-DV55, zintegrowany ze
staw, DVD,tuner, 5 głośników + subwoofer aktywny, nowe, 
gwarancja, • 3.000 zł. Legnica, tel. 0609/27-22-09 
„KINO DOMOWE” PIONEER : amplituner VSX 609 RDS 
Dolby Digital, DTS, procesor dźwięku, DVD Pioneer DV 535, 
czamy, nowy, czyta płyty CD, DVD, CD Video, CD-R, CD-RW 
• 2.300 zł/koniplet. Wrocław, tel. 0502/26-90-88'
„KINO DOMOWE” SONY głośniki Sony Pascal 705 (5 szt.

NAPRAWA I URUCHAMIANIE
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58-105 Świdnica, ul. Prądzyńskiego 15 

tel. 074/853-83-99 
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____________________________  OP893495

+ aktywny subwoofer), amplituner Sony STR DB 840, DVD 
Sony DVP S536, system Dolby Digital i DTS, kolor srebrny, 
małe gabaryty, super brzmienie, nowe, 2 lata gwarancji. -
6.500 zł (instalacja bezpłatna). Wrocław, tel. 0608/71 -92-50 
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 zł, NV-DS 37, cena • 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 VHS na duże kasety, 2 akumulatory, stan 
dobry, - 950 zł. Legnica, tel. 076/857-57-03 
KAMERA VIDEO CANON MV 30, cyfrowa, optyczny stabili
zator obrazu, skanowanie, ekran LCD 3.5*, zapakowana, 
gwarancja, - 4.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-62 
KAMERA VIDEO CANON E230,8 mm, 10 x zoom. genera
tor napisów, 2 baterie, lampa, zasilacz, torba, pełne wypo
sażenie, - 850 zł. Legnica, tel. 076/721-55-09 
KAMERA VIDEO CANON VC8HIE prod. japońskiej, zoom

EROTYKI NA WIZJI
SKUP, SPRZEDAŻ, 

PROGRAMOWANIE KART 
I DEKODERÓW | 

MOŻLIWY DOJAZD 1 
Wrocław, tel. 0-603 520 818

KAMERA VIDEO SONY CCD-TR 728 E PAK nowa, na gwa
rancji, -1.600 zł. Lubin, tel. 0609/27-50-30 
KAMERA VIDEO SONY CCD 913F nowa. - 1.500 zł. Wał
brzych, tel. 0605/61-23-34
KAMERA VIDEO SONY TRV 48 -1.950 zł, nowa, 1 rok gwa
rancji. Wrocław, tel. 0601/70-49-98 
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
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, aktualizacja niedziałających, ak
tywacja „Private Gold” na tunerach Philips. Lu
bin, tel. 0608/71-32-49 84016911

O. KARTA „AUTO SECA” do wszystkich dekoderów 
cyfrowych. Pełny pakiet (filmy, bajki, sport, ero
tyka XXL, Private Gold). Dowóz gratis. Skup nie
aktywnych kart. Wrocław, tel. 0601/46-80-68 
02024931

O  KARTA „AUTO SECA ” aktualizująca s ię  na 
wszystkich pakietach, działająca we wszystkich 
modelach dekoderów cyfrowych (Pioneer, Pace, 
Kenwood)vDekoduje 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 „AUTO SECA” do dekoderów cyfrowych 
„Wizja TV” i „Cyfra-*-”, Filmy, bajki, sport, mocna 
erotyka, aktywacja „Private Gold”, przerabianie 
kart, wymiana kart, najnowsze oprogramowanie, 
możliwość dowozu. Wrocław, tel. 0602/79-45-09, 
0605/52-74-12 02025231

KARTA „AUTO SECA” do dekoderów (tunerów) cyfrowych, 
pełny pakiet, - 90 zł. Wrocław, tel. 0503/59-50-01 
KARTA „WIZJA TV” oryginalna, nieaktywna -150 zł. Gło
gów. tel. 0605/54-21-77
O  KARTA • „AUTO SECA” - do anten satelitarnych, 

najnowsze filmy. Najlepsza mocna erotyka 24 
h/dobę (X-Zone, XXL, również Private Gold na tu
nerach Philips). Zadzwoń po szczegóły!!!. Świd
nica, tel. 0600/60-19-15 01030851

O  KARTY oryginalne, do odbioru programów HBO, 
Wizja Sport, Private Gold, sprzedaż, aktywacja 
nieaktywnych, serw is., tel. 0607/75-59-39 
02025171

KASETY MAGNETOFONOWE oryginalne, z muzyką meta
lową, od Koma przez Panterę po Gorefest, około 100 tytu
łów, stan b. dobry - 7 zł/szt. Wrocław, tel. 071/355-37-12 
KASETY VIDEO o tematyce erotycznej -10 zł/szt., możl. 
wysyłki. Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
KINESKOP DO TELEWIZORA SONY 21a, lub cały telewi-

LOMBARD EURO-P. A. 
t e l .  0 7 1 / 3 4 1 -7 5 -4 8

TUNER SAAX-7 -1.450 zł, DVD PANASONIC RGV 
• 1.950 zł. Transport pod wskazany adres. Świd
nica^ tel. 074/872-93-44 do godz. 17, 
0603/56-53-31 01024451

KOLUMNY STXA.130 2 szt., 140 W/8 Ohm, 3-drożne. czar
ne, na gwarancji - 480 Z ł.te l. 0602/15-83-99 
KOLUMNY TAMON prod. japońskiej, 8 omów, 160 W, stan 
b. dobry + wzmacniacz Hitachi z radiem (razem lub osob
no), - 400 z l  Siechnice, gm. św.Katarzyna. tel. 071/311-51-81 
KOLUMNY TECHNICS SBC SS 140, do .kina domowego*, 
3 x 200 W, instrukcja, okablowanie, gwarancja, - 450 zł. Ole
śnica, tel. 0606/34-82-25
KOLUMNY TONSIL BOLERO 200 W, czarne, duże, 1.5-rocz- 
ne, stan idealny, -1.250 zł. Bogatynia, tel. 0604/96-84-24 
KOMPAKT DENON DCD 1450, nowy, procesor Alpa, naj
wyższy model -1.250 zł; wzmacniacz Denon PMA1500, złoty, 
nowy, 2x140 W - 2.000 zł; wzmacniacz samochodowy JBL 
Loud 504, nowy, 4x100 W, • 720 zł. Wrocław, tel. 
0605/13-07-05
KOMPAKT DIORA 4421 • 250 zł. Wrocław, tel. 
0601/58-50-95
KOMPAKT DIORA 502 - 350 zl. Wrocław, tel. 071/372-24-14 
KOMPAKT LUXMAN DZ-111 stan b. dobry, - 700 zł lub za
mienię na Kenwood, Marantz, z wyjściem optycznym. Zielo
na Góra. tel. 0600/82-72-28
KOMPAKT MARANTZ CD-46 czarny, stan idealny. - 260 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-00-45.0601/56-07-79 
KOMPAKT ONKYO INTEGRA DX-6550, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KOMPAKT ONKYO INTEGRA DX-6470 czarny, do dużej 
wieży, stan b. dobry - 230 zł, magnetofon Philips FC 565, do 
dużej wieży, dolby B/C, czamy, stan b. dobry -110 zł. Wro
cław, tel. 0501/46-01-89
KOMPAKT PHILIPS 604 czamy, stan b. dobry, -180 zł. Le
gnica. tel. 076/851-27-11
KOMPAKT PHILIPS CD 304 MKII uszkodzony - 50 zł. Wro
cław, tel. 0501/43-45-56
KOMPAKT PHILIPS CD 711 czarny, stan idealny, - 260 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-00-45.0601/56-07-79 
KOMPAKT PIONEER PD-S 705 stan dobry, .wysoki* mo
del, - 580 zł. Oława. tel. 071/313-35-14 
KOMPAKT PIONEER PD 6050 pilot. -130 zł. Przemków, 
tel. 076/832-05-69.0606/55-12-22 
KOMPAKT PIONEER pds-503, stabilny mechanizm, pilot, 
laser do wymiany, -120 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
KOMPAKT PIONEER PDS 601, • 300 zł. Wrocław, tel. 
071/330-00-45.0601/56-07-79 
KOMPAKT SHARP cena 110 zł. Wrocław, tel. 071/324-90-89, 
0501/99-09-00
KOMPAKT SONY z pilotami, 2 sztuki, każda po 250 zł. Bie
lany Wr., tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
KOMPAKT SONY ĆDP-C 335, szuflada na 5 CD. możliwość 
sterowania, czamy, - 420 zł. Pieszyce, tel. 074/836-70-66 
KOMPAKT SONY CDP 791, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/330-00-45.0601/56-07-79 
KOMPAKT SONY CDP-M 49 midi. • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/330-00-45.0601/56-07-79 
KOMPAKT SONY CDP-XE 300 roczny, do dużej wieży, stan 
idealny, - 299 zł. Wrocław, tel. 784-87-54,0601/77-19-12 
KOMPAKT TECHNICS SLPG 590, do dużej wieży, pilot, 
gniazdo optyczne, • 390 zł lub zamienię na telefon GSM. 
Prochowice, tel. 0606/78-13-23 
KOMPAKT YAMAHA CDX 480 czamy, stan idealny, - 260 
zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79

fŚ W T R E M E  ZAPRASZAMY NA ODSŁUCH NASZEGO MERCEDESA!!!
l k  CAR AUDIO svstem Inflnlty 8 głośników, 2 subwoofery, 1600W power, JAKOŚĆ i MOC bez limitu I

AMPLITUNER TECHNICS SA-EX10 kupiony w sklepie. • 590 
zł. Krotoszyn, tel. 0502/62-35-74 
AMPLITUNER TECHNICS SATX 50 sterujący do systemu 
.Home THX*. kino domowe, tuner, stan b. dobry, 5 x 120 W, 
pro logie, możliwość podłączenia procesora dźwięku SH-AC 
300 (600 zł), -1.800 zł. Wrocław, tel. 071/787-27-49 
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX 1140 nowy, na gwaran
cji, - 940 zł. Zielona Góra, tel. 0600/19-96-91 
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX 540 nowy, na gwarancji, 
- 790 zł. Zielona Góra, tel. 0600/19-96-91 
AMPLITUNER YAMAHA RXV-520, - 140 zł. Głogów, tel. 
076/834-15-50,0603/06-49-97 
AMPLITUNER YAMAHA RXV-620, - 1.650 zł. Głogów, tel. 
076/834-15-50,0603/06-49-97 
AMPLITUNER YAMAHA RXV-800, - 2.250 zł. Głogów, tel. 
076/834-15-50,0603/06-49-97 
AMPLITUNER YAMAHA RXV620 (Tytan) -1700 zł oraz DVD 
510 - 1300 zł. Legnica, tel. 0609/27-22-09 
AMPLITUNER YAMAHA RXV 420, nowy, - 1.250 zl. Wro
cław, tel. 0601/73-97-25
AMPLITUNER YAMAHA RXV-596 - 1.450 zł, RXV-800 - 
2.250 zł, - 1.450 zł. Wrocław, teł. 071/372-39-39, 
0601/77-26-10
AMPLITUNER YAMAHA RX-V620, - 1.480 zł oraz drugi, 
RX-V520, - 1.220 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  AMPLITUNER, DVD, DENON, YAMAHA, inne, ko
lumny do „kina domowego”, subwoofery aktyw
ne Yamaha, B&W, radioodtwarzacze samochodo
we Clarion, Pioneer, TV panoramiczne 32-36" 
Sony, Panasonic, tanio, nowe., woj. dolnośląskie, 
tel. 0609/27-22-09 84008171

O  AMPLITUNERY: Nakamłchi, 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
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Tel. 338 37 96, WROCŁAW

Natychmiastowe 
pożyczki pod zastaw. 
Wrocław, ul. Drobnera 12
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gramów z satelity Astra i Hotbird, najnowsze fil
my. NAJLEPSZA MOCNA EROTYKA 24 h/dobę 
(X-Zone, XXL, również Private Gold na tunerach 
Philips), sport, muzyka, bajki, radio cyfrowe, ak
tywacja niedziałających anten, możliwość eks
presowej wysyłki. Zadzwoń po szczegóły!!!, 
Świdnica, tel. 0600/60-19-15 01030841

O  DEKODERY CYFROWE PIONEER fabrycznie 
nowe, „Wizja TV” . Karty samouczące się! Filmy, 
erotyka, muzyka, karty do Wizji TV, programowa
nie na pełny pakiet. Kupię dekodery! Karty! „Wi
zję TV”!. Wrocław, tel. 0608/82-57-06 02022181 

O  DEKODERY I TUNERY do odbioru cyfrowej tele
wizji satelitarnej, bogata oferta programów 
(sport, muzyka, erotyka, Big Brother i inne), tu
nery firm Pioneer, Kenwood, całkowita nowość • 
Humaxx 5500., tel. 0607/75-59-39 02025161

DISCMAN nie używany, zasilacz, * 180 zł. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
DISCMAN SONY D 8351 bit, Anty Shock, możliwość podłą
czenia do RO samochodowego, stan dobry, -150 zł. Wro
cław, tel. 071/787-27-49 .
DISCMAN SONY D EJ610, stan idealny, na gwarancji, nie 
używany, cena -sklepowa 420 zł - 300 zł lub zamienię na 

"Playstation, lub RO, możliwa dopłata/Zielenice k. Wrocła
wia, tel. 071/393-07-40
DISCMAN TECHNICS '370 - 300 zł. Wrocław, tel. 
0601/58-50-95
GŁOŚNIK PIONEER TS-W 303F (tuba) 500 W. nowy - 300.. 
zł. Wrocław, tel. 071/325-45-92,0603/94-02-16 £
GŁOŚNIK RAVELAND ORBIT 2000 domowy. 250 W, pa- 
sywny z gwizdkiem -180 zł oraz Orbit 1600,160 W -140 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-45-92 po godz. 18,0603/94-02-16 
O  GŁOŚNIKI wszystkich typów, samochodowe i ko

lumnowe, moce od 10 do 500 W, tuby i subwo
ofery samochodowe, wysokiej jakości zestawy 
głośnikowe, obudowy do zestawów, wzmacnia
cze samochodowe, hurt i detal, najniższe ceny 
(taniej n iż na g ie łdzie). Św idn ica, tel. 
0608/59-25-13,0608/59-25-16 01030831

GŁOŚNIKI Samochodowe - 40 zł. Przemków, tel. 
076/832-05-69,0606/55-12-22 
GŁOŚNIKI do .kina domowego*, 5 szt. + subwoofer. - 800 
zł. Wrocław, tel. 071/328-34-16.0605/42-40-71 
GŁOŚNIKI B&W CDM 75E stan idealny, - 4.500 zł. Wro
cław, tel. 071/342-91-95.0601/72-40-10 
GŁOŚNIKI BLAUPUNKT XL 2016 BLUE MAGIC 160 W, 2 
szt. - 600 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
GŁOŚNIKI HECO do .kina domowego*, 500 W, 5+1, w pu
dełku, - 900 zł. Wałbrzych, tel. 0605/38-52-79 
GŁOŚNIKI MAGNAT samochodowe, nowe, nie używane, 110 
W lub 60 W z gwizdkami -180 zł lub inne nowe, duży wybór. 
Wałbrzych, tel. 074/849-14-33 
GŁOŚNIKI PIONEER TS-G 1650120W, fi 16 cm, 3-drożne.
-130 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-1046 
GŁOŚNIKI TONSIL samochodowe, zestaw kolumn: zwrot-

x20 (4-80 mm), stabilizator obrazu, Flexizone, bateria, po
krowiec, lampa, bateria z uchwytem, - 1.000 zi. Wrocław, 
tel. 0503/82-20-66
KAMERA VIDEO CANON UC 6000, 1998 r. z osprzętem, 
uszkodzona głowica, - 500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/53-42-21
KAMERA VIDEO HITACHI VM-23E 8 mm, zoom cyfrowy' 
16x, nowy model, bateria, ładowarka, - 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, na gwarancji, -1.200 zł. Legnica, 
tel. 076/862-07-29
KAMERA VIDEO JVC GR-DV10 najwyższy model, cyfrowy 
odtwarzacz plików MP3, - 4.300 zl. Lubin, tel. 076/842-24-06, 
0603/12-30-26 ■
KAMERA VIDEO JVC GR-AX 600,1996 r. VHS-C, kaseta 
matka dużo funkcji, możliwość robienia zdjęć, tryb na kręce
nie sportów, tryb czarno-biały, panoramiczny, 120xZOOM, 
digital, ładowarka, torba, instrukcja w j. niemieckim, stan b. 
dobry, - 920 zł. Wrocław, tel. 071/355-91-22 
KAMERA VIDEO MITSUBISHI HS-CX7 S-VHSc, na małe 
kasety, z wyposażeniem, • 680 zł. Lubin, tel. 0603/33-35-67 
KAMERA VIDEO PANASONIC DS 11 z bocznym ekranem, 
mało używana, na gwarancji do maja 2002 r. - 3.300 zł. Jele
nia Góra. tel. 075/754-24-91
KAMERA VIDEO PANASONIC WV-CL350 kolorowa, prze
mysłowa, + 3 obiektywy. Krotoszyn, tel. 062/722-61 -59, 
0501/55-78-77.
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-DS27 cyfrowa, nowy mo
del, gwarancja 2 lata, - 2.750 zl. Lubin, tel. 076/842-24-06, 
0603/12-30-26
KAMERA VIDEO PANASONIC M3000 oryginalna walizka, 
filtr UV, osprzęt, akumulator 7 Ah, - 1.900 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/871-62-58
KAMERA VIDEO PANASONIC stan idealny, torba, ładowar
ka, - 800 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz. 14, 
0604/87-56-91
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-S88 SVHS, stan ideal
ny, torba, okablowanie, nowa bateria, statyw profesjonalny -
1.500 zł. Pieszyce, tel. 074/836-62-76 
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-R 10 VHSc, bateria, \a- 
dowarka, małe gabaryty, • 800 zł. Wrocław, tel. 
071/330-00-45,0601/56-07-79 
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-DS 27 cyfrowa, nowa, •
2.650 zł. Zielona Góra, tel. 0600/10-24-54 
KAMERA VIDEO SONY TRV 35 panel LCD, 0 LUX, praca w 
podczerwieni, - 1.700 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/30-79-67 
KAMERA VIDEO SONY videorecorder 8 CCD - S 550 E + 
obiektyw, torba, lampa, filtr, statyw, instrukcja, stan idealny,
- 900 zł. Leszno, tel. 065/520-16-92.0603/79-72-91

• URUCHAMIANIE KODOWANYCH 
ODBIORNIKÓW SAMOCHODOWYCH

• KOREKTY UCZNIKÓW SAMOCHODOWYCH
• MONTAŻ SYSTEMÓW ALARMOWYCH

J&M ELECTRONICS 
59-300 Lubin. ut. GraboWa 15 OPOH352

taiyfax 076/842-79-50.0-607 606 470.0-603 560 S26

zor lekko uszkodzony, - 300 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/784-70-49.0504/79-00-02 
O  KŁOPOTY Z TELEWIZJĄ CYFROWĄ? Telewizja 

cyfrowa bez barier: bajki, sport, filmy dla doro
słych. Zadzwoń • udzielę wszelkich informacji, 
również te le fon iczn ie , wysyłkowo. ., tel. 
0607/21-39-91 80011221

KOLUMNA B&W CC 6 centralna, idealna do "kina domowe
go", stan b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 0607/78-97-82 
KOLUMNY ALTUS moc 110 W, stan idealny. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
KOLUMNY ARCUS T-55, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/330-00-45,0601/56-07-79 
O  KOLUMNY B&W 601 Sil • 990 zł, 602 Sil • 1.350 zł, 
'  603 Sil - 2.390 zł, 604 Sil • 3.400 zł, CC6 Sil • 850 

zł, ASW 500 -1.390 zł, A SW 1000 • 1.950 zł, Sony 
Pascal: SA-VE 705 • 2.290 zł, SA-VE 525 - 1.500 
zł, SA-VE 325 -1.300 zł, Tannoy M X1,2,3,4 oraz 
inne, tanio możliwy transport. Zielona Góra, tel. 
0605/03-56-82 84001261

KOLUMNY B&W 602,-1.350 zł. Głogów, tel. 076/834-15-50, 
0603/06-49-97
KOLUMNY B&W 602 S2, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 

, 071/372-39-39,0601/77-26-10 
KOLUMNY B&W 603 S2 na gwarancji, stan b. dobry - 2.200 
zł oraz wzmacniacz i tuner Harman Kardon, -1.600 zł. Wro
cław, tel. 0602/64-16-41
KOLUMNY BOSE 901, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/330-00-45,0601/56-07-79 
KOLUMNY DIORA Saturn 250 W. czarne, > 1.100 zł.-Pie
szyce, tel. 074/836-70-66
KOLUMNY PASCAL 705, - 2.330 zł. Głogów, tel. 
076/834-15-50.0603706-49-97 
KOLUMNY PASCALE 705. - 2.300 zł oraz podstawki. Wro
cław. tel. 071/372-39-39,0601/77-26-10 - 
O  KOLUMNY POLARIS D&K: 80 W - 350 zł, 120 W • 

500 zł, 150 W • 600 zł, 180 W • 700 zł, 200 W - 800 
zł, 300 W - 900 zł, 400 W -1.100 zł; Memphisto 
300 W -1.400 zł, 120 W (srebrne) - 700 zł (podane 
ceny za komplet). Głośnik centralny 80 W - 200 
zł,. f 20 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 300 W, stan b. dobry, -1.000 zl. Jele
nia Góra. tel. 075/767-65-91
KOLUMNY POLARIS do .kina domowego*, trójdrożne. czar
ne, 200W, wolno stojące, impedancja 8 Ohm, efektywność 
89 dB, wym. 275x250x1 OOOmm, pasmo przenoszenia 
40-20000 Hz, zaciski metalowe zakręcane, obudowa MDF + 
kolumny Polaris 80, dwudrożne, impedancja 8 Ohm, -1.000 
zł. Wrocław, teL 0502/26-90-88 
O  KOLUMNY POLARIS, 2001 r. FABRYCZNIE 

NOWE, NIE UŻYWANE, DO „KINA DOMOWEGO”: 
2 szŁ/80 W - 350 zł, 2 szt./120 W - 500 zł, 2 szŁ/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 AMPLI-

KOREKTOR DIORA 502 - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/372-24-14
KOREKTOR GELHARD graficzny, samochodowy, 300 W, - 
200 zł. Lubin, tel. 0603/99-91-76 
KORPUS KDC 4080 • 200 zł. DEH 345R -180 zł oraz pane
le XR-C430 -160 zł. TDA7562R -170 zł. KS-FX 740R -150 
złwLeszno, tel. 0601/79-50-39 
KORPUS ALPINE CDM-7835 RB na 1 płytę. -180 zł lub 
dokupię panel. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
KORPUS PANASONIC RDP 855 LEN na 1 płytę. • 170 zł 
lub kupię panel. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
KORPUS PANASONIC RDP-310 -140 zł. korpus JVC KSRT 
700 R - 140 zi lub dokupię panele. Wrócław, tel. 
0502/39-10-89
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+” nowy lub używany, może być 
niekompletny, bez aktywnej karty, w cenie 300-580 zł. Kłodz
ko, tel. 0607/80-98-15

KINO DOMOWE

TELEWIZORY 100 HZ, 
PROJEKTORY,

PLASMA, AMPLITUNERY AC-3, 
DVD, ZESTAWY GŁOŚNIKOWE, 

SUBWOOFERY 
NAJTAŃSZY ZESTAW - 2.999 ZŁ 

BEZPŁATNY DOWÓZ - CAŁY KRAJ 
GWARANCJA, NAJNIŻSZE CENY!!!

RATY NA TELEFON
www.kinowdomu.prv.pl 

tel. 042/684-55-22 
0-605 262 520
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KUPIĘ DEKODER „CYFRA+” nowy lub używany, możliwy 
dojazd. Lubin, tel. 0609/27-39-70 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+” używany, bez karty, możliwy 
dojazd. Wrocław, tel. 321-52-77,0603/29-93-37 
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV" I „CYFRA+” nowe i używa
ne, z kartą chipową, mogą być nieaktywne. Wrocław, tel. 
0602/79-45-09,0605/52-74-12 
O  KUPIĘ DEKODERY CYFROWE firmy Kenwood, 

Pioneer, Philips, do odbioru cyfrowej TV sateli
tarnej. Wrocław, tel. 0608/78-84-66 80008761

KUPIĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI MAGNETOWIDU GRUN- 
DIG GV 280, SV/PT. Wrocław, tel. 071/372-13-58 po godz. 15 
KUPIĘ KAMERĘ VIDEO uszkodzoną, nie musi nagrywać 
ani odtwarzać. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
KUPIĘ KAMERĘ VIDEO SONY DCR-TRV 820. Głogów, tel. 
076/833-90-60
KUPIĘ KAMERĘ VIDEO SONY DCR PC 4 lub 5, - 3.500 zł. 
Nysa, tel. 0502/02-39-42
KUPIĘ KAMERĘ VIDEO SONY digital 8 - do 2.000 zł. Wro
cław, tel. 071/789-35-79
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH-6900R stan idealny, na ka
setę. Wrocław, tel. 0607/82-24-29 
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH 6900R kaseta. Wrocław, 
tel. 0607/16-68-19
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH 6900R. Wrocław, tel. 
0607/82-24-29
KUPIĘ KORPUS SONY XR-C650 RDS lub sprzedam pa
nel. Wrocław, tel. 0502/82-48-58 
KUPIĘ KORPUSY I PANELE do firmowych radioodtwarza
czy. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 .
KUPIĘ MAGNETOFON ARIA lub .Dama Pik’ , szpulowy, deck 
lub ze wzmacniaczem, technicznie sprawny i niedrogo. Je
lenia Góra, tel. 075/755-21-22 
KUPIĘ MAGNETOWID GRUNDIG z pilotem, lub inny spraw
ny - do 100 zł. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
KUPIĘ MAGNETOWID TELEFUNKEN przenośny, 12V, do 
kamery video Saba. Wrocław, tel. 336-70-05 po godz. 19 
KUPIĘ PANEL DO RADIOMAGNETOFONU JVC CD 676, 
673. Wrocław, tel. 0607/18-51-53 
KUPIĘ PANEL DO RADIOODTWARZACZA CDX 2500R lub 
CDX 4850R lub sprzedam korpus. Wrocław, tel. 
0609/38-57-77
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH-P 8600 R. Wałbrzych, tel. 
074/849-16-31,0603/39-83-36 
KUPIĘ PANEL PIONEER DEH 2000 , 2020, 2030, 3100, 
4100, 3130, Kenwood 459, 558, 5060, 3080, JVC KD 676, 
Sony XR 650,7200,850, XR 4300,4100, wszystkie opusz
czane. Wrocław, tel. 0503/67-74-11 
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH-M 6300. Wrocław, tel. 
071/338-22-33,0603/48-26-02 
KUPIĘ PANEL PRESTIGE P-51. Kluczbork, tel. 
0606/17-12-72
KUPIĘ PANEL SONY CDX-C4850R lub sprzedam korpus. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
KUPIĘ PANEL SONY XR-1803, -100 zł lub sprzedam kor
pus. Wrocław, tel. 0502/91 -89-69 
KUPIĘ PANEL SONY xrc6220r, - 150 zł. Wrocław, tel. 
0608/43-13-89
KUPIĘ PANELE wszystkich marek radioodtwarzaczy. Wro
cław, tel. 0501/73-24-52
KUPIĘ PANELE SONY, PIONEER, KENWOOD, CLARION. 
Wrocław, tel. 0503/67-74-11
O  KUPIĘ PANELE I KORPUSY FIRMOWE. Kupię ra

d ioodtw arzacze firmowe. Wrocław, tel. 
0503/79-38-55 81012041

KUPIĘ PILOTA DO TELEWIZORA ISKRA 8556. Lubin, tel. 
076/841-54-24 w godz. 8.30 -15.30 
KUPIĘ PŁYTY DVD. Wrocław, tel. 071/788-55-83. 
0501/94-29-26
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ CITROEN ze zmieniaczem, 
może być zakodowany. Rybocice, tel. 095/758-51-82 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ FORD. Leszno, tel. 
0603/10-60-10
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ SONY MDX C5870, MDX 
C7970 lub inne • do 450 zł. Świdnica, tel. 074/852-59-33 po 
godz. 20,0605/52-79-44
KUPIĘ TELEWIZOR kolorowy, 14" - do 200 zł. Wrocław, tel. 
071/316-89-32
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS używaną; Wrocław, tel. 
0601/58-50-95 .
KUPIĘ WYŚWIETLACZ DO RADIOODTWARZACZA BEC
KER MB Audio-10 albo uszkodzony korpus ze sprawnym wy
świetlaczem. Zielona Góra, tel. 0607/20-07-07 
KUPIĘ WZMACNIACZ SAMOCHODOWY 4-kanałowy (min. 
100 W na kanał, w RMS), firmowy, z filtrami, regulacją basu, 
używany, niedrogi. Wrocław, tel. 071/325-06-79, 
0606/42-96-23
KUPIĘ WZMACNIACZ SIEMENS RV 300. Wrocław, tel. 
0607/09-49-41
KUPIĘ ZMIENIACZ pilne. Wrocław, tel. 071/339-71-66 
KUPIĘ ZMIENIACZ ALPINE AI-NET na 6 lub 10 płyt, mode
le 621, 622 ha kwadratową wtyczkę. Wrocław, tel. 
0503/67-74-11 .
ŁADOWARKA DO KAMER Sony + Canon - 200 zł. Bielany 
Wr., tel. 071/311-26-08.0607/46-37-25 -  
MAGAZYNKI DO ZMIENIACZY wszystkie modele. Sony, 
Pioneer, Blaupunkt, Kenwood - 170 zł. Wrocław, tel. 
0608/34-07-58
MAGNETOFON DIORA szuflada • 130 zł. Wrocław, tel. 
0601/58-50-95
MAGNETOFON DIORA 506 • 250 zł. Wrocław, tel. 
071/372-24-14
MAGNETOFON ONKYO Dolby B, C, 3 silniki, • 320 zł. Wro
cław. tel. 0601/73-97-25
MAGNETOFON PHILIPS AZ 8057 radio FM, MW, LW, CD, 
możliwość nagrywania z CD i z RO, 3 Band Eqalizer Bass 
Bost Reflex, wyjście na mikrofon, I właściciel, oryg. pudeł
ko, instr. obsługi, • 200 zł lub zamienię na discmana. Wał
brzych, tel. 074/847-56-75
MAGNETOFON PIONEER CTW 603 RS 2-kasetowy. dolby 
B/C/F, - 570 zł. Wrocław, tel. 071/328-16-40,338-25-48 
MAGNETOFON TECHNICS RS-B765 3 głowice, Dolby B/C, 
HX-Pro, wyszukiwanie utworów, Class AA, licznik czasu rze
czywistego, kalibracja, 94/95 r., stan b. dobry - 350 z i.., tel. 
0602/15-83-99
MAGNETOFON TECHNICS RS AZ 7 głowica amorficzna, 
mało używany, stan b. dobry, - 900 zł. Wrocław, tel. 
0607/51-40-13
MAGNETOFON TECHNICS RSTR 265 2-kasetowy, dolby 
B/C, stan b. dobry, - 370 zł. Wrocław, tel. 071/328-16-40,
338-25-48
MAGNETOFON TECHNICS AZ6 - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/372-24-14
MAGNETOFON UNITRA M 7008 stereo, deck + tuner Uni- 
tra 206S, stereo, Hi-Fi, -60 zł. Wołów, tel. 071/389-62-81 po 
godz. 18
MAGNETOFON YAMAHA czarny, zdalne sterowanie z pilo
ta wzmacniacza, stan b. dobry, - 280 zł. Lubin, tel. 
076/847-09-58 do 14,846-24-25 
MAGNETOWID AIWA z pilotem. 4-letni, stan b. dobry, -135 
zł. Wrocław, tel. 071/327-47-60,0502/04-12-41 
MAGNETOWID AIWA hi-fi stereo, nowy, funkcje na ekranie, 
show view, - 550 zł. Wrocław, tei. 071/321-69-52, 
0601/78-51-51
MAGNETOWID AKAIVSC-878 stereo Hi-Fi. 6 głowic, menu 
w jęz. polskim, toptekst, long play, tuner TV kablowej, 2 x 
EURO, show-view, pilot, • 600 zł. Wrocław, tel. 
071/330-00-45,0601/56-07-79

MAGNETOWID AKAI FS-F600 4-głowice. stereo, menu na 
ekranie, long play, IHQ, technicznie sprawny - 270 zł. Wro
cław, tel. 0501/46-01-89
MAGNETOWID AKAI 4 głowice, SP/LP, funkcje wyśw. na 
ekranie, dużo funkcji, - 230 zł. Wrocław, tel. 0502/17-77-30 
MAGNETOWID BLAUPUNKT stereo, • 250 zł. Oława. tel. 
071/302-85-72
MAGNETOWID BLAUPUNKT RTV 800 hi-fi stereo. 6-gło- 
wicowy, pilot, - 390 zł. Wrocław, tel. 0503/89-93-68 
MAGNETOWID GOLDSTAR pilot, kasety, • 160 zl. Prze
mków, tel. 076/832-05-69,0606/55-12-22 
MAGNETOWID GOLDSTAR 4-głowicowy, TXT, pilot z wy
świetlaczem, - 390 zł. Wrocław, tel. 0603/21 -24-72 
MAGNETOWID GOLDSTAR centralna kieszeń, menu, for
mat 16:9, show-view, pilot, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/365-92-76
MAGNETOWID GRUNDIG pilot, telegaźeta • 300 zł, ma
gnetowid Akai, pilot, opis - 300 zl. Bielany Wr., tel. 
071/311-26-08,0607/46-37-25 
MAGNETOWID GRUNDIG show-view, automatic, tracking,
4-głowicowy, bez pilota - 200 zł. Wrocław, tel. 0603/08-57-07 
MAGNETOWID GRUNDIG stereo Hi-Fi, 6 głowic, menu, long 
play, tuner TV kablowej, show view, 2 x EURO, pilot, - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
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 6-głowicowy, stereo Hi-Fi, TXT, 
menu, pilot z wyświetlaczem, • 400 zł. Wrocław, tel. . 
071/365-92-76
MAGNETOWID GRUNDIG HiFi stereo. 6 głowic, show view, 
menu, LP/SP, inne funkcje, - 470 zł. Wrocław, tel. 
071/339-72-50
MAGNETOWID HANSEATIC VCR-440 4 głowice, show view, 
pilot, cena 300 zł. Wrocław, tel. 321-21-91 
MAGNETOWID JVC 4-głowicowy, 2.5-letni, kupiony w Pol
sce, - 650 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
MAGNETOWID JVC HR-J 625 stereo Hi-Fi, 6 głowic, long 
play, tuner TV kablowej, show view, 2 x EURO, pilot, - 600 
zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID MITSUBISHI HS-M-40,4 głowice, mało uży
wany, stan dobry, instrukcja w j. polskim, • 350 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-95-62
MAGNETOWID MITSUBISHI stereo Hi-Fi. 6 głowic, nowy 
model, show view, long play, 2 x EURO, tuner TV kablowej, 
pilot. - 600 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID ORION. -150 zł. Oława, tel. 071/302-85-72 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 660 stereo hi fi, 6 gło
wic, show view, super drive, multi inteligent control, pilot, 
cena 800 zł. Wrocław, tel. 321-21-91 
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD 200, NV-SD 25 super 
,drive, show view, 2 x EURO. tuner TV kablowej, pilot, nowy 
modei * 400 żł/śzt. Wrocław,-tel. 071/330-00-45, 
0601/56-J)7-79 . ' .
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 800 S-VHS, 7 głowic, 
stereo Hi-Fi, long play, dubbing, ? x  EURO, tuner TV kablo
wej, showview, pilot, - 920.zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79^
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 700 stereo Hi-Fi, 7 gło
wic, long play, show view, dużo funkcji, pilot, • 800 zł. Wro
cław. teL 071/330-00-45.0601/56-07-79 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 60Ó*6-głowicowy. ste
reo Hi-Fi, menu. Zipilotem, show-yiew, eurozłącze x2. czin- 
cze, hyper band, dużo funkcji, stan b. dobry, • 650 zł. Wro
cław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
MAGNETOWID PANASONIC centralny mechanizm LP/SP, 
bogate menu, pilot, • 420 zł. Wrocław, tel. 0603/35-97-99 
MAGNETOWID PHILIPS 4-głowicowy, turbo drive, menu, 
long play, 2 x EURO, show view, pilot, nowy model, - 450 zł. • 
Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID SANYO VHR 5100 EE. pilot, stan dobry. - 
390 zł. Wrocław, tel. 071/793-52-51 
MAGNETOWID SCHNEIDER stereo, 6-głowicowy, - 250 zł. 
Oława, tel. 071/302-85-72
MAGNETOWID SIEMENS 4-głowicowy, pilot, - 230 zł. Wro
cław, tel. 071/322-71-61,0608/22-21-50 
MAGNETOWID SONYSLV-SE 700i stereo Hi-Fi. nowy. ze 
sklepu, gwarancja 2 lata, - 800 zl. Legnica, tel. 076/722-40-99 
MAGNETOWID SONY SLV-E 400 Tri Logic, 4-głowicowy, 
menu, long play, show-view, 2 x EURO, tuner TV kablowej, 
nowy model, - 450 zł. Wrocław*, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
MAGNETOWID SONY SLV-SE 60 Sniart Unk, stereo Hi-Fi,
6 głowic, menu, tuner TV kablowej, 2 x EURO, nowy model 
z 2000 r.. z pilotem, - 890 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
MAGNETOWID SONY SLV-725, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/330-0045,0601/56-07-79 
MAGNETOWID SONY SLV-E7 Tri Logic, stereo Hi-Fi, 7 gło
wic; menu, 2 x EURO, pilot, - 500 zl. Wrocław, tel. 
071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID SONY SLV-780, 6-głowicowy, Nicam ste
reo, na gwarancji, - 780 zł. Wrocław, tel. 0502/09-54-29 
MAGNETOWID SONY 4-głowicowy, menu, z pilotem, SP/LP; 
audio.dubbing, NTSC ón, PAL TV. 2-letni. tuner kablowy, 
stan b. dobry, - 490 zł. Wrocław, teł. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
MAGNETOWID THOMSON VHT-60-80, nowy, zapakowa
ny, instr, w j. poiskim, gwarancja, -1.150 zł. Brzeg Dolny, 
tel. 071/319-95-62
MAGNETOWID THOMSON stereo Hi-Fi, Nicam, pilot. - 600 
zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07,79 
MAGNETOWID THOMSON 4-głowicowy, show-view, pilot,
- 400 zh Wrocław, tel. 071/330-0045,0601/56-07-79 
MAGNETOWID TOSHIBA V-226G pro-3, 2 x euro, 
show-view. long play, łącze podczerwieni, grafika, centralny 
mechanizm, pilot, - 350 zł. Wrocław, tel. 0609/63-05-78 
MAGNETOWID UNIVERSUM 4-głowicowy, z pilotem, - 250 
zł. Syców, tel. 062/785-35-26
MINIDISC AIWA AMF-80, 2000 r., pilot, wyświetlacz, słu
chawki, dokumentacja, dużo funkcji, stan b. dobry, - 680 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 071/354-27-46 po godz. 16, 
0503/64-32-19
MINIDISC ONKYO MD 2521 rekorder (Silver), nowy, 24 
bit/96 kHZ, 3 wyjścia cyfrowe analogowe, -1.400 zł. Wro
cław, tel. 071/342-68-59
MINIDISC SONY MDS-JE 530 stan idealny, instrukcja, pu
dełko, - 800 zł. Polkowice, tel. 0501/10-98-38 
MINIDISC SONY MZ-E 20, nowy, przenośny, - 550 zł. Wro
cław, tel. 0608/01-75-70
MINIDISC TECHNICS SJ-HDA 710 2 wejścia optyczne, 
wszystkie funkcje, do miniwieży SCHDA 710 lub SC-HD 510, 
SC-HD 310, nowy, na gwarancji,.- 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/341-32-67
MINIWIEŻA JVC 220 V, baterie, obudowa metalowa, srebr
na, UKF nie przestrojony, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0603/1842-13
MINIWIEŻA SONY nowa, srebrna, drewniane kolumny, pi
lot, zapakowana - 790 zł. Wrocław, tel. 0501/92-22-04 
MINIWIEŻA TECHNICS CA 1060, z kolumnami, • 1.000 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-98-74
MINIWIEŻA TECHNICS SB-HD 350 odtwarzacz minidisc, 
odtwarzacz CD, tuner, wzmacniacz, magnetofon, głośniki, 
nowa, zapakowana, gwarancja, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/341-32-67
MINIWIEŻA UNITRA 4-elementowa, kolumny Space 86,50 
W, - 280 zł. Żórawina, tel. 071/311-49-92' <
NAGRYWARKA PHILIPS CDR 870 mało używana, wyjście 
dptyczne, instr. w j! polskim, śtań idealny, -990 zl. Wrocław, 
tel. 071/787-2749

KOMIS 
SKUP-SPRZEDAŻ RTV 

DUŻY WYBÓR, NISKIE CENY 
Wrocław, ul. Traugutta 69, tel. 071/341-49-68
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ODTWARZACZ DVD PHILIPS Match Line 930, stan b. do- 
bry, - 800 zł. Wrocław, tel. 0604/68-87-99 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 730 czarny, • 850 zł. Wro
cław, tel. 0605/11-83-37
ODTWARZACZ DVD PIONEER 525, - 1.150 zł. Wrocław, 
tel. 0501/98-67-78
ODTWARZACZ DVD PIONEER DV 353. - 1.100 zł. Wro
cław, tel. 071/372-39-39,0601/77-26-10 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-535, - 1.450 zł. Głogów, 
tel. 076/834-15-50,0603/0649-97 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S 335,336 nowy, na gwa
rancji, -1.150 zł. Wrocław, tel. 071/786-77-91,0609/35-26-62 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S 336 nowy, na gwaran
cji, -1.150 zł. Wrocław, tel. 0501/98-67-78 
ODTWARZACZ DVD SONY 335, - 1.150 zł. Wrocław, tel. 
071/780-88-07.0601/70-33-13 
ODTWARZACZ DVD THOMSON DTH 4200 nowy model, 
na gwarancji do 04.2002 r., dolby digital, MP III, 3D surro- 
und, DTS, CDR, CDRW + 1 film, - 1.030 zł. Wrocław, tel. 
071/362-22-56
ODTWARZACZ DVD THOMSON DTH-3300 na gwarancji, 
MPEG, 3D surround, 4 x digital zoom, DTS, 2 x EURO, -
1.000 zł. Wrocław, tel. 0501/98-49-68 
ODTWARZACZ DVD THOMSON cena 900 zł, nagrywarka
2-kieszeniowa kompaktowa Philips - 900 zł. Wrocław, tel. 
0602/66-96-99
ODTWARZACZ DVD YAMAHA 510, - 1.230 zl. Głogów, tel. 
076/834-15-50,0603/0649-97 
ODTWARZACZ DVD YAMAHA dvd510, czyta płyty cd-rw, 
nowy, gwarancja, - 1.300 zł. Legnica, tel. 0609/27-22-09 
ODTWARZACZ DVD YAMAHA 510, - 1.250 zł. Wrocław, 
tel.-071/372-39-39.0601/77-26-10 
ODTWARZACZ MP3 NAPA dav-309, discman, mp3, cd-r, 
cd-rw, vcd, pilot, gwarancja, ładowarka, akumulator, - 520 
zł. Polkowice, tei. 0503/74-48-60 
ODTWARZACZ MP3 NAPA DAV 309 przenośny, nowy. z ' 
pilotem, ładowarka, czyta płyty zapisane w różnych forma
tach. - 810 zł. Wrocław, tel. 0503/90-30-60 
ODTWARZACZ MP3 PANASONIC SV-SD 75 najmniejszy 
na świecie (wielkość zegarka 3x3 cm), nowy, okablowanie, 
CD, karta 64 MB, 3 lata gwarancji, cena sklepowa 2.680 zł,
- 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-3946 
ODTWARZACZ MP3 PONTIS SP 503 nowy - 480 zł. Wro
cław, tel. 071/315-20-91
PANEL BLAUPUNKT SAN REMO RDM 169 - 250 zł. Pio
neer DEH 424R - 200 zł, Sony XRC 8100 - 250 zł. Wrocław, 
lei. 0603/31-54-17 . Z
PANEL CLARION $400 E. VRX 8370R, z pilotem, -150 zl. 
Bolesławiec, tel. 0603/65-85-21 
PANEL DAEWOO - 70 zł. Wrocław, tel. 0609/47-07-29 
PANEL KENWOOD KRC 256D. • 80 zł lub kupię korpus. 
Lutynia, tel. 071/317-76-83,0607/24-95-69 
PANEL KENWOOD KRC 178R, Kenwood KRC 158, Ken
wood KRC 150, Sony XR 530, Clarion ARX 7170R, Pioneer 
4800, Kenwood KRC 659 -.od 100 zi. Wrocław, tel. 
0503/67-74-11
PANEL PANASONIC FX 44. - 150 zł. Świdnica, tel. 
0504/98-29-89
PANEL PIONEER DEQ 9200, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0609/47-07-29
PANEL SONY XR 5800 R, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0604/89-37-72
PANEL SONY XR 5800R stan b. dobry -100 zł lub kupię 
korpus. Wrocław, tel. 0604/89-37-72 
PANELE SONY XR 4750 XR 5800, CDX 4270, CDX 4189, 
kenwood KRC 157,158,178,558i Pioneer DEH 2130, KEH 
4800, KEH 6000 itp. Wrocław, tel. 0501/73-24-52 
PILOT UNIWERSALNY SONY RMAV 2OO0T do 14 urzą
dzeń, podświetlany, stan b. dobry, - 300 zł. Zielona Góra, 
tel. 0600/82-72-28
PILOTY różnego rodzaju, cena od 30 do 100 zł. Bielany Wr., 
tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
PILOTY DO RADIOODTWARZACZY SAMOCHODOWYCH 
wszystkie modele, Pioneer, Sony, Kenwood, Blaupunkt -180 
zł. Wrocław, tel. 0608/34-07-58 
PŁYTY CD wszystkie rodzaje muzyki, wysoka jakość, star
sze utwory, składanki, przy zakupie 4 płyt 1 gratis -12 zł/szt., 
koszt wysyłki 8 zł. Lubsko, tel. 0608/34-17-08 
O  POSIADAM!!! W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY RADIO

ODTWARZACZE ną 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. 0502/5040-75 84016681

RADIOMAGNETOFON PHILIPS z CD, bass, srebrny, nowy,
- 300 zł. Wrocław, teł. 0502/09-54-29 
RADIOMAGNETOFON PIONEER +• equalizer+wzmacniacz,
• 150 zł. Środa Śląska, tel. 0607/82-7447 
RADIOODTWARZACZ samochodowy + zmieniacz na 6 płyt 
CD, - 850 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0602/57-2546 
RADIOODTWARZACZ SC 303 do Opla - 340 zł oraz model 
202, - 230 zł. Wrocław, tel. 387-13-75,0606/77-9247 
RADIOODTWARZACZ samochodowy, oryginalny do Renault 
Megane, nowy, sterowanie z kierownicy, osobny wyświetlacz,
- 890 zł. Wrocław, tel. 339-76-03 w godz. 9-16 
RADIOODTWARZACZ ALPINE TDA 7638R + cyfrowy pro
cesor dźwięku Egar 100 + zmieniacz płyt i inne dodatki, •
2.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-98-74 
RADIOODTWARZACZ ALPINE TDM 7544 panel, z RDS. 
miękka mechanika + zmieniacz, • 580 zł. Lutynia, tel. 
071/317-76-83,0607/24-95-69 
RADIOODTWARZACZ ALPINE 7807 R CD, 4 x 30 W, RDS
• 400 zł. Wrocław, tel. 071/325-45-92 po godz. 18, 
0603/94-02-16
RADIOODTWARZACZ ALPINE TDA 7572 R, nowy HiFi, win
da, RDS, 4 x 40 W, equalizer, pilot, wiele funkcji, - 900 zł. 
Wrocław, tel. 0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ ALPINE CDM-7835, 1999/00 r. z 
RDS. kompakt na 1 płytę, 4x35 W, wyjście na wzmacniacz, 
sterowanie zmieniaczem, stan idealny, - 490 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-37-87
RADIOODTWARZACZ AUDI GAMMA III RDS, czerwone 
podświetlenie - 280 zł, Ford 6000 CD, szeroki rozmiar, wy
soki model - 600 zł. Wrocław, tel. 0603/31-54-17 
RADIOODTWARZACZ BECKER BE 2210 oryg. do Merce
des Benz, dużo funkcji, stan idealny, - 400 zł. Opole, tel. 
0604/89-65-56
RADIOODTWARZACZ BETA do VW, Audi, z RDS i rewer
sem, • 270 zl. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
RADIOODTWARZACZ BETA samochodowy, do VW. nowy,
-1.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0602/57-25-46 
RADIOODTWARZACZ BETA do Audi A3, A4, szeroki panel
- 320 zł, Gamma do VW, RDS, sterowanie CD - 340 zł, Blau
punkt do Opla Astry, Vectra, Corsa -190 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-32-48
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT CD 300RDS na 1 CD. 

'oryginalny do Opla - 300 zł. Bielawa, tel, 074/833-02-15 po 
godz. 16
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT AUGSBURG.model

2001, nowy, nie używany, dużo funkcji, wyjście na zmieniacz,
• 430 zł. Legnica, tel. 0606/95-08-98 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT CR 24 auto-rewers, 4 
x 25, code protected -150 zł. Opole, tel. 0604/89-65-56 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT Modena CD50, na 1 
CD, winda, panel, 4 x 40 W, sterowanie 2 wzmacniaczami, 
traf, RDS, - 580 zł. Wałbrzych, tel. 0605/11-28-22 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT RC 389 panel rds, 4 x 
35 Wat, fuli automat, wyszukiwanie, sterowanie CD, dolby, 
scan, 18 stacji UKF, dużo funkcji, montaż gratis - 260 zł. 
Wrocław, teł. 0607/19-51-53 .
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT 4 x UKF, 24 progra
my, do Citroena, -100 zł. Wrocław, tel. 0602/1841-14 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SC 202 bez wyświe
tlacza, oryg. Opla, • 70 zł. Wrocław, tel. 0600/19-73-74 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT BMW RDS, rozkodo
wany, - 200 zh Wschowa, tel. 0601/59-58-64 
RADIOODTWARZACZ CAR OPEL rozkodowany, - 320 zł. 
Wschowa, tel. 0601/59-58-64
RADIOODTWARZACZ CLARION DRX 6675 nowy. w pu
dełku, - 890 zł. Gubin, tel. 0603/44-01-39 
RADIOODTWARZACZ CLARION winda. ARX8670RZ + 
CDC655TZ-1550 zł. ARX4670RB + CDC634 -1050 zł, nowe. 
Legnica, tel. 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 DRX 6675, sterowanie 
CD, wzmacniaczami, na gwarancji, pilot, etui, dokumenta
cja, - 1.100 zł lub zamienię na inny z CD. Nysa, tel. 
0609/40-46-09
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 537 R RDS, auto-re- 
yerse, ściągany panel, wyjście na wzmacniacz, miękka me
chanika, 4 x 40W, wyszukiwanie utworów, - 350 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-10-06
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 5570 R 4x40 W, 
RDS, dolby, panel, pilot - 480 zł, Kenwood KRC 659 R, RDS, 
dolby, wyjście na CD, panel - 400 zl. Wrocław, tel. 
071/32545-92 po godz. 18,0603/94-02-16 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 9170 zmieniacz Cla
rion CDC 9250, wzmacniacz audio GODS, 4x200 W, -1.300 
zł. Wrocław, tel. 0601/32-87-62 
RADIOODTWARZACZ CLARION DRX 937 R, na CD, HiFi. 
RDS, winda, animacja, Deck, - 650 zł. Wrocław, tel. 
0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 9170 DEK wyjście 
na trzy wzmacniacze, RDS, dolby B/C, możliwość spraw
dzenia, - 400 zł. Wrocław, tel. 0502/39-1 
RADIOODTWARZACZ FISHER + zmieniacz na 6 płyt CD, 
kabel, • 350 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 0502/26-9047 
RADIOODTWARZACZ FORD 5000 na kasetę - 475 zł, mo
del 6000 CD - 550 zł, RO Beta 2 x 20 W -160 zł oraz CD 
samochodowy Auto Sound A800 - 140 zł. Bolesławiec, tel. 
0503/53-33-88
RADIOODTWARZACZ FORD 7000, 6000. 5000 z RDS, 
zmieniacz CD z przodem, dokumentacja, gwarancja - od 450 
zł. Oława, tel. 0604/81-02-82
RADIOODTWARZACZ FORD samochodowy' duży, do For
da Mondeo, Escorta, Focusa, - 230 zł. Świebodzice, tel. 
074/85446-00
RADIOODTWARZACZ FORD samochodowy, 2 szt, • 200 
zł. Wałbrzych, tel. 074/664-8949 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG R100 sam., Code, z  wy
świetlaczem, b. zadbany - 80 z ł . t e l.  0602/15-83-99 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG V D 1701 autorewers, 4 x 
20 W, stan b. dobry, montaż gratis, -140 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-66-98,0607/42-33-52 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG 4200 z RDS, panel, ste
rowanie, niebieski wyświetlacz, 4x50 W, - 470 zł..Lutynia, 
tel. 071/317-76-83,0607/24-95-69 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG WRC-1400 z małym pa
nelem, oryg. zapakowany, na gwarancji, • 280 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-8846
RADIOODTWARZACZ INTERCONTI CARHi-Fi, aufo-rever- 
se, wyświetlacz, przystosowane do .kieszeni* -149 zł. Wro
cław, tel. 0604/3649-85
RADIOODTWARZACZ JVC KS-F353R fabr. nowy z RDS. 
moc 4 x 40 W, panel - 480 zł.., tel. 071/315-20-91 
RADIOODTWARZACZ JVC KS-RT 600 panel, 4x22 W + 
zmieniacz KD-MK 66, na 12 płyt, - 520 zł. Bielawa, tel. 
074/833-02-15 po godz. 16
RADIOODTWARZACZ JVC KS-FX 640R nowy, gwarancja, 
zapakowany - 500 zl. Wrocław, 4el. 0503/01-57-62 
RADIOODTWARZACZ JVC ściągany panel, RDS, 4 x 20 
W, stan techn. dobry, - 260 zł. Wrocław, tel. 0502/91 -89-69 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-7040R z CD, stan 
idealny, kpi. dokumentacja ♦ osprzęt, wzmocnienie 4x30 W,
- 550 zł., tel. 077/404-61-61 (k00092) 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 777R, 2000 r., ob
racany panel, sterowanie zmieniaczem, - 500 zł. „ tel. 
0600/31-95-25
RADIOODTWARZACZ KENWOOD e‘s system, .winda’ , rds 
eon, 4x35 W, miękka mechanika, dolby b, pełne wyposaż, 
łącznie z obcinaniem częstotliwości tył/przód, wyjście złoco
ne na wzmacniacz 4V + zmieniacz na 10 płyt CDX-602, ka
bel 5 m, • 900 zł lub zamienię na. Brzeg, tel. 0501/53̂ 72-12 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD na 1 płytę, beż rds. 4x30 
W/kieszeń, drewnopodobny, uszkodzony (prawdopodobnie 
wyświetlacz), -100 zł. Brzeg, tel. 0501/53-72-12 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD samochodowy, ściąga
ny panel, nie używany, sprawdzony, cyfrowy wyświetlacz, z 
RDS, na gwarancji, - 300 zł. Górzyce, gm. Kąty Wrocław
skie. tel. 0607/52-95-98
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 858R maska, peł
na elektronika, wiele funkcji, - 450 zł. Legnica, tel. 
076/850-65-72,0600/30-67-82 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD panel, 4 x 35 Wat. wy
szukiwanie, menu, scan, zegarek, kolorowy wyświetlacz, 
loud, 18 stacji UKF, autorewers, nowy fabrycznie. 2001 r, 
montaż gratis, cena 280 zł. Wrocław, tel. 0603/31-70-82 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 456RF, 4 x 25 W, 
panel. RDS, EON, sterowanie CD, - 290 zł. Wrocław, tel. 
071/338-20-99,0602/33-74-81 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 7050 obracany pa
nel - 500 zł, Kenwood KDC 5060 na CD, opuszczany panel • 
480 zł, Blaupunkt Ravenna, na kasety, z panelem, RDS • 
320 zł. Wrocław, tel. 0503/67-74-11 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-8080 R, nowy, 
HiFi, na CD, obracany i ściągany panel, RDS, 4 x 45 W, 
animacja, dużo funkcji, - 910 zł. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RDP-965 na 1 płytę, 4 
x 40 W, RDS>EON, PTY, AF, TA. scan, repeat, random, sys
tem antywstrząsowy, stan ideainy, montaż gratis, • 470 zł. 
Bojanowo, tel. 065/545-66-98,0607/42-33-52 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CQ-RD 310 z RDS. 
miękka mechanika, 4x40 W, dużo dodatkowych funkcji,- 300 
zł. Jawor, tel. 0607/2741-84
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX-35 rds, 40W x 4, 
niebieskie podświetlenie, opuszczany panel, dużo funkcji • 
450 zł, Kenwood KRC-377 rds, 40W x 4, kolorowy wyświe
tlacz - 350 zł. Wrocław, tel. 0503/32-90-85 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD120 panel rds, 4 x 
35 Wat* wyszukiwanie, menu, scan, loud, zegar, 18 stacji 
UKF, dolby, autorewers, cena 330 zł. Wrocław, tel. 
0501/92- 2̂-62
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 350 panel rds, 4 x 
40 Wat, fuli automat, wyszukiwanie, menu, kolorowy wyświe
tlacz, scan, 18 stacji UKF. repeat. nowy model 2'000r, mon
taż gratis - 380 zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53. . "
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX 420, model 2001 
r., winda, 4 x 45 W. duży kolorowy wyświetlacz, sterowanie

CD, S-HDB, MOS-FET, RDS, sterowanie subwooferem. stan 
idealny, - 580 zł. Wrocław, tel. 0603/94-97-53 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX 220 opuszczany 
panel, niebieski wyświetlacz, wyjście na wzmacniacz i zmie
niacz CD, dolby B, RDS, 4x40 W, stan idealny, - 470 zł. Wro
cław, tel. 0603/31-54-17
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD-310. - 300 zł. Wro
cław, tel. 0503/01-57-62
RADIOODTWARZACZ PHILIPS RC 624, 4 x 35 W, RDS, 
bogate menu, uszkodzony CD, -180 zł. Długołęka, tel. 
071/31548-55
RADIOODTWARZACZ PHILIPS car 400, oryginalny do Opla, 
z funkcją przystosowama głośności do prędkości jazdy, - 430 
zf. Oborniki Śląskie, tel. 0600/81 -69-72 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS RC 200 oryginalna kieszeń,
4 x 25 Wat, wyszukiwanie, menu, scan, zegar, BSM, loud, 
autorewers, 18 stacji UKF, pełna regulacja, możliwy mon
taż, cena 220 zł. Wrocław, tel. 0501/9242-62 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 8600R + zmieniacz 
Pioneer CDX-P 1230S, na 12 płyt, stan idealny, -1.100 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0606/4342-23 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 6100 wyświetlacz or- ' 
ganiczny, nowy, w pudełku, - 1.050 zł. Gubin, tel. 
0603/44-01-39 .
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 8600R 4 x 40 W, ste
rowanie subwooferem, CD, MD, DSP, opuszczany panel, pi
lot + zmieniacz Pioneer P 235 na 6 płyt, z pilotem, stan ide
alny, - 1.250 zł lub zamienię na Pioneer DEH P845R, 
DEX-P99R, z dopłatą: Kłodzko, tel. 074/647-47-38, 
0603/23-02-02
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-625R, RDS, anty- 
shock, stan idealny • 420 zł, z pilotem - 490 zł. Legnica, tel. 
0503/85-74-89
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 6100, zdejmowany 
panel, RDS, 4 x 30 W, dużo funkcji, stan b. dobry, - 350 zł. 
Lutynia, tel. 0607/82-60-10
RADIOODTWARZACŁPIONEER KEH-P4530R miękki me
chanizm, wyj. na wzmacniacz, sterów, zmieniaczem CD, 
RDS, dokumentacja, stan b. dobry, - 350 zł. Oława, tel. 
0604/12-63-94
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH P7800R samocho
dowy, 4 x 45 W, z pilotem, nowy, nie używany - 800 zł. Środa 
Śląska, tel. 0607/73-02-18
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH P-6800R 4 x 45 W, 
RDS, winda, pilot + zmieniacz Pioneer na 6 płyt CD, nowy, -
1.100 zł. Świdnica, tel. 0601/55-97-11 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 4400 panel rds. 4 x 
35 Wat, fuli automat, wyszukiwanie, menu, sterowanie CD, 
dolby, scan, 18 stacji UKF, dużo-funkcji, montaż gratis, cena 
380 zł. Wrocław, tel. 0501/9242-62 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 7100 panel rds. 4 x 
35 Wat, fuli automat, wyszukiwanie, sterowanie CD, loud, 
zegar, 18 stacji UKF, dużo funkcji, montaż gratis - 410 
Wrocław, tel. 0607/19-51-53
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH P7100R 4 x 45 W, 
organie, nowy, dokumentacja, gwarancja, - 1.800 zł. Wro
cław, tel. 0608/34-07-58
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH P8100R 4 x 45 W, 
organie, nowy, dokumentacja, gwarancja, - 2.000 zł. Wro
cław. tel. 0608/34-07-58
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH4600R 4x35W RDS 
EON, PTY, AF/TP, miękka mechanika, CD-Multicontrol, wyj
ście na wzmacniacz,.- 310 zł. Wrocław, tel. 0605/04-38-59 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH P3630R, 4 x 35 W, 
RDS EON, auto-reverse, panel, dużo funkcji - 320 zl, głośni
ki w półce, 2-drożne, nowe • 100 zł. Wrocław, tel. 338-27-62 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEX-D88R deck, srebr
ny, sterowanie subwooferem, dwoma wzmacniaczami i zmie
niaczem CD, z  pilotem. - 900 zł. Wrocław, tel. 0502/15-94-53 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 4800R samochodo
wy, panel, z RDS, 4 x 40 W, nowy model~ 350 zł, Sony 
XR-C 33R, panel, z RDS, 4 x 45 W, wyjście na zmieniacz, 
nowy model - 350 zł, Kenwood KRC 178R panel, z RDS, 
nowy model - 270 zł. Wrocław, tel. 0503/67-74-11 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P5400R z RDS, pa
nel, wyjście na wzmacniacz i zmieniacz CD, • 320 zł. Wro
cław, tel. 071/353-27-67
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 PIONEER REH-P8200 pilot, stero
wanie na zmieniarkę, - 520 zl. Wschowa, tel. 0601/59-58-64 
RADIOODTWARZACZ SONY MDX 650R z minidyskiem, 4 
x 40W, CD text, RDS. EON, - 370 zł. Bolesławiec, tel. 
0606/49-14-39
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 61004 x 30W, CD-text, 
wszystkie możliwe funkcje, - 310 zł. Bolesławiec, tel. 
0606/49-14-39
RADIOODTWARZACZ SONY XR 5800R RDS, 4x35 W, 
D-bass. miękka mechanika, Dolby B, dużo funkcji, f  330 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-69-86 po gódz: 18,0502/5049-06 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 8000 nowy. w pudelku,
- 990 zł. Gubin. tel. 0603/44-01-39 
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 300 korpus, RDS,-100 
zł lub kupię panel. Jelenia Góra, tel. 0606/3941-90 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 700 CD 1 płyta, RDS 4 
x 50, z wyświetlaczem, obracayny panel, sterowanie sub
wooferem, kolorowy wyświetlacz, equalizer, widmo dźwię
ku, - 850 zł. Lubin, tel. 0608/65-59-06 
RADIOODTWARZACZ SONY XRU 800 samochodowy, RDS, 
sterowanie CD, dżojstik, deck, miedziana obudowa, 2 wy
świetlacze, dolby B/C, 2 kolory podświetlenia, - 560 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C 102 CD control, wyj
ście na wzmacniacz, SDK, AMS, - 250 zł lub zamienię na 
telefon GSM Era. Opole,'tel. 0602/12-89-72 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 1300 RDS, 4 x 45W, mało 
używany, na gwarancji do 07.2001 r., faktura zakupu, stan 
idealny, • 320 zł. Trzebnica, tel. 071/312-06-25, 
0606/6441-11
RADIOODTWARZACZ SONY CDX M700R ♦ pilot, stan b. 
dobry -1.160 zł. Wałbrzych, tel. 0609/27-44-07 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 5100 panel rds, 4 x 40 
Wat, fuli automat, wyszukiwanie, sterowanie CD, dolby, 
D-Bass, intro, repeat, niebieskie podświetlenie do VW Golfa 
IV, Passata, Bora, cena 420 zł. Wrocław, tel. 0501/9242-62 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 4750 panel rds, 4 x 35 
Wat fuli automat, wyszukiwanie, D-Bass, intro, repeat, scan, 
zegar, 18 stacji UKF, autorewers, dużo funkcji, montaż gra
tis • 360 zł. Wrocław, tel. 0603/31-70-82 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-5300RV niebieski wyświe
tlacz, 4 x 50 W, -1.050 zł. Wrocław, iel. 0608/34-07-58 
RADIOODTWARZACZ SONY XR4 j00RV niebieski wyświe
tlacz, 4 x 50 W. - 990 zł. Wrocław, tel. 0608/34-07-58 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-5262 4x20 W. panel, - 
300 zł. Wrocław, tel. 0602/21-1048 
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 7200R 4x40 W, panel, - 
400 zł. Wrocław, tel. 0602/21-1048 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 3900R 4x50 W. panel, 
nowy, • 600 zł. Wrocław, tel. 0602/21-1048 
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 650R 4 x 40 W, wielo
kolorowy wyświetlacz, zdejmowany panel, RDS EON, stero
wanie zmieniaczem, wzmacniaczem i joystickiem • 420 zł 
oraz Clarion ARX 6570, zdejmowany panel, 4 x 40 W, pilot, 
sterowanie zmieniaczem, nowy model - 440 zł. Wrocław, tel. 

'0501/73-24-52
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 8220R, 2000 r. najwyż
szy model, nowy procesor, RDS,-winda, sterowanie CD, 
wszystkie możliwe funkcje, • 1.100 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/234 549
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AUTOFiL N z im o e z  IMIEK DŹWIĘKU!!!
SAMOCHODOW E 
SYSTEM Y AUDIO - PR O FESJO NALNE IN STALAC JE I MONTAŻ

- NIESTANDARDOWE 2ABUDOWY, PANELE GŁOŚNIKOWE
- FACHOW E DORADZTW O POPARTE W IELOLETNIM  

DOŚW IADCZENIEM
- NAJWIĘKSZY WYBÓR AKCESORIÓW MONTAŻOWYCH

Przyjedź! Posłuchaj! Oceń Sam!
SAMOCHODY NASZYCH KLIENTÓW WIELOKROTNIE ZAJMO
WAŁY CZOŁOWE MIEJSCA NA ZAWODACH “CAR AUDIO”.

ul. Hubska 20, Wrocław, tel.fax: 071/369 10 45

M M
RADIOSTACJA MOTOROLA M 120, - 650 zł. Lubin, tel. 
076/846-54-52,0603/67-77-16 
SŁUCHAWKI PANASONIC RP-WH 50 T bezprzewodowe, 
nowe, nie używane, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/787-27-49 
SŁUCHAWKI SONY IF 125 bezprzewodowe, nowe, -130 
zł. Oława, tel. 071/303-70-24
O  SPRZĘT MUZYCZNY, DVD, magetowidy, kamery 

video, aparaty fotograficzne Sony, Panasonic, 
Canon i inne, nowe, na gwarancji. Legnica, tel. 
0502/95-22-27 84016381

SUBWOOFER samochodowy, 120 W, -120 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0502/17-57-92
SUBWOOFER w obudowie, 250 W, śr. 25 cm, stan b. dobry, 
-180 zł. Złotoryja, tel. 076/878-42-85,0501/60-77-39 
SUBWOOFER B&W AS'6 idealny do kina domowego, ak
tywny, -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/787-27-49 
SUBWOOFER EMPHASER 2 głośniki za pleksą, duża, - 700 
zł. Bielawa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16 
SUBWOOFER INFINITY CAPPA 30 cm, + skrzynia labiryn
towa 150 dm3, wzmacniacz RTD, skrzynia robiona na za
mówienie, projektowana do samochodów typu sedan, • 600 
zł., tel. 077/404-61-61 (k0Q091)
SUBWOOFER JBL GT 152, skrzynia basowa, - 550 zł. Wał
brzych. tel. 0609/27-44-07
SUBWOOFER JENSEN samochodowy, nowy, - 200 zł. Wro
cław. tel. 0502/31-65-51
SUBWOOFER KENWOOD samochodowy, 600 W, fi 30 cm, 
plastikowa membrama, model 2000, • 350 zł lub zamienię 
na telefon GSM. Leszno, tel. 0605/14-14-00 
SUBWOOFER MAGNAT SHOCKWAVE 1200 samochodo
wy, 1200, 600 W, fi 30 cm, nowy, nie używany, - 450 zł lub 
zamienię na telefon GSM. Leszno, tel. 0605/14-14-00 
SUBWOOFER MAGNAT 2 x 120 W(RMS), - 250 zł. Wro
cław. tel. 0501/73-24-52
SUBWOOFER MAGNAT SHOCK WAVE1200 600 W, śred
nica 30 cm, nowy, nie używany, zapakowany, do zabudowy, 
-300 zł. Wrocław, tel. 0603/19-07-50 
SUBWOOFER MAGNAT POWERBULL 3000 samochodo
wy, tuba, nowy, w kartonie, 600 W, • 440 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/751-43-70,0608/16-30-29 
SUBWOOFER YAMAHA YST-320 najnowszy model, w opa
kowaniu, - 1.750 zł. Legnica, tel. 0603/10-66-21 
TELEWIZOR samochodowy, kompletny, • 140 zł. Jelcz-La
skowice. tel. 0602/57-25-46
TELEWIZOR telegazeta, pilot, lekko uszkodzohy, - 250 zł. 
Piława Górna. tel. 074/837-17-58 
TELEWIZOR w plastikowej obudowie, do przestrojenia, - 60 
zł. Syców, tel. 062/785-35-26
TELEWIZOR kolorowy, prod. zachodniej, pilot, gwarancja 3 
miesiące, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/354-20-76 
TELEWIZOR uniwersalny, 5,5', 220 V lub 12 V, do samo
chodu, na kemping, • 160 zł. Wschowa, tel. 065/540-25-79, 
0605/20-01-96
TELEWIZOR ALGA 21" z lat 60., .na chodzie', - 500 zł. 
Złotoryja, tel. 0601/53-93-11
TELEWIZOR AXION 21". - 300 zł. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
TELEWIZOR BEKO 28', stereo. TXT, wyświetlane funkcje, 
tuner kablowy, EURO, pilot, stan dobry model 1998, • 460 
zł. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
TELEWIZOR BLAZET czarno-biały. 12 V, 220 V, czarna obu
dowa, -100 zł. Świdnica, tel. 074/853-06-21.0606/23-53-42 
TELEWIZOR BLAUPUNKT 28" stereo, funkcje wyśw. na 
ekranie, 100 Hz, PIP. format 16:9, foto, stopklatka, zoom, 
OSD x 11, ATS, TOP TEXT, z pilotem, srebrna obudowa, - 
1.590 zł. Lubin, tel. 076/842-58-86,0602/17-48-60

TELEWIZOR GRUNDIG 21' funkcje na ekranie, AV, timer, 
pilot, - 430 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-50 
TELEWIZOR GRUNDIG 17', 1996 r., - 370 zł. ., tel. 
0607/53-54-84
TELEWIZOR GRUNDIG 28', 1999 r. stereo, telegazeta. 2 x 
euro, hyperband, SVHS, RGB, muitipip, funkcje i menu na 
ekranie, pilot, czincze, wyjście na kolumny i kamerę, wł- i 

' wyłącznik. - 850 zł. Wrocław, tel. 071/345-71-65, 
0607/82-03-48
TELEWIZOR HELIOS TC 500 WZT, - 150 zł. Mściwojów, 
tel. 076/872-87 0̂8 po godz. 19 
TELEWIZOR HITACHI 28', 1998 r. telegazeta, menu. - 700 
z ł.., tel. 0607/53-54-84
TELEWIZOR NEPTUN 757B 26', stań b. dobry. -180 zł. 
Lubin, tel. 076/842-85-93
TELEWIZOR NEPTUN 625 czarno-biały, • 45 zł. Mściwo
jów, tel. 076/872-87,-08 po godz. 19 
TELEWIZOR NEPTUN 505 kol, stan b. dobry -100 zł. Na
mysłów, tel. 077/410-15-36
TELEWIZOR NEPTUN 505 26'. kolorowy, -180 zł. Wrocław, 
tel. 372-64-11 rano i wieczorem 
TELEWIZOR NOKIA 28\ 100 Hz.TXT, stereo, NICAM, menu 
w j. polskim, -1.500 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-24-62 
dogodź. 14,0604/87-56-91
TELEWIZOR NOKIA 28*. • 800 zł. Owiesno, tel. 

■ 074/837-58-95 
TELEWIZOR NOKIA 32'. panoramiczny, 2 letni, płaski ekran, 
menu, EURO x 2, S-Video, Top Text, zoom x 2, autoformat, 
- 1.570 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/784-70-49, 
0504/79-00-02
TELEWIZOR NOKIA 10', kol., 12/220 V. pilot, nowy model, 
wszystkie funkcje w pilocie, grafika ekranowa, czincze, wył. 
czasowy, antena zewn., stan b. dobry - 650 zł. Wrocław, tel. 
071/316-51-67
TELEWIZOR NOKIA 28' stereo. TXT, menu, pilot, - 470 zł. 
Wrocław, tel. 071/365-92-76
TELEWIZOR NOKIA 28', eurozłącze, hyperband, wyświe
tlanie funkcji na ekrapie, wyłącznik czasowy, pilot • 240 zł 
lub zamienię na telefon komórkowy, w podobnej cenie. Wro
cław. tel. 0603/25-25-41
TELEWIZOR ORION panoramiczny, pilot, subwoofer, wyj
ście na głośniki zewnętrzne, pip, 2x euro, s-vhs, rgb, idealny 
do DVD, -1.900 zł. Brzeg. tel. 0501/53-72-12 
TELEWIZOR ORION 28'. stereo. TXT. wyświetlane funk
cje, PiP, tuner kablowy, wyłącznik czasowy, 2x EURO, SVHS, 
pilot, stan dobry, • 460 zł. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
TELEWIZOR ORION 29', 1999 r. panoramiczny, • 1.220 zł. 
., tel. 0607/53-54-84
TELEWIZOR PANASONIC TX36PG50 w kartonie. • 9.900
zł. Wschowa, tel. 065/540-43-76
TELEWIZOR PANASONIC TX-21T1EE 21". stan b. dobry, -
400 zł. Głogów, tel. 076/834-08-47
TELEWIZOR PANASONIC 14', - 250 zł. Legnica, tel.
0602/10-30-27
TELEWIZOR PANASONIC QUINTRIX. stan idealny, nowy. 
32'. 100 Hz, panoramiczny, TXT, stereo. NICAM, PIP, - 4.700 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz. 14, 
0604/87-56-91
TELEWIZOR PANASONIC QUINTRIX 29', 100 Hz, menu 
w j. polskim, TXT, stereo, - 1.950 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
TELEWIZOR PANASONIC 36PF10 - 8.550 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-49-98
TELEWIZOR PANASONIC 28" stereo, telegazeta. 2-letni. 
menu, eurozłącze x2, czincze, z pilotem, tryb 16:9, sleep, 
timer, stan b. dobry. - 990 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79

AV, czincze, timer, kolumny odczepiane, pilot, - 540 zł. Wro
cław, tel. 071/339-72-50
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 PROFEX 21', telegazeta, eurozłącze, sleep 
timer, wyświetlane funkcje na gwarancji, pilot, • 220 zł. Wro
cław, tel. 0603/25-25-41 .
TELEWIZOR SABA 14", z pilotem, EURO, - 260 zł. Kłodz
ko, teł. 0608/78-74-86
TELEWIZOR SABA 26', text,.stereo, - 250 zł. Ludwikowice, 
tel. 074/871-62-83
TELEWIZOR SAMSUNG 14" EURO. pilot, - 340 zł. Wro- 
■Ctaw, tel. 0603/21-24-72
TELEWIZOR SAMSUNG 21", telegazeta, stereo, menu na 
ekranie, pilot, - 390 zł. Wrocław, tel. 0503/89-93-68 
TELEWIZOR SCHNEIDER 28", 2-letni, S-VHS, .stop" klat
ka, stereo, 3 x EURO, stan idealny, - 1.100 zł., tel. 
071/390-37-65
TELEWIZOR SCHNEIDER 28', cyfrowy, txt, stereo i ma
gnetowid cyfrowy, - 900 zl lub zamienię na Fiata 126p do
1.000 zł. Bolesławiec, tel. 0608/77-05-79 
TELEWIZOR SHARP 28", nowy, stereo, bogate menu, tu
ner kablowy, na gwarancji, - 750 zł., tel. 071/390-37-65 
TELEWIZOR SHARP 28" stan b. dobry, stereo, telegazeta, 
komputerowe menu, oryginalny pilot, - 760 zł. Legnica, tel. 
0602/23-11-56
TELEWIZOR SHARP 28", bogate menu, S-VHS, tuner ka 
blowy, 1-roczny, dokumentacja, gwarancja, - 780 zł. Sobót 
ka, tel. 071/390-37-65 
TELEWIZOR SHARP 28" stereo, telegazeta, eurozłącze x2 
SVHS, digital, sleep, timer, z pilotem, gwarancja, - 870 zl 
Sobótka, tel. 0603/21-72-98
TELEWIZOR SHARP 28", 1998 r., - 800 zł. ., tel 
0607/53-54-84
TELEWIZOR SHARP 28", 1999 r. 100 Hz, - 1.320 z ł.., tel 
0607/53-54-84
TELEWIZOR SONY KV36FS70 nowy, w kartonie, • 10.500 
zł. Wschowa, tel. 065/540-23-14,0607/57-28-66 
O  TELEWIZOR SONY KV32 FQ75 • 6.200 zł, KV32 

FX65 • 5.000 zl, KV29 FX65 • 3.800 zl, KV29 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 KV-M2181D eurozłącze, txt, instrukcja, 
oryginalny pilot, stan idealny, - 750 zł. Bogatynia, tel. 
0601/88-34-54
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MONTUJEMY ANTENY SATELITARNE) 
CYFROWE ZESTAWY SAT ORAZ AKCESORIA

AUTOSYSTEMYli
SPRZEDAŻ - MONTAŻ - HURT l  
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SAMOCHODOWYCH, AUTOALARMY 
SPACE, RADIA, AKCESORIA 

SPACE, PANASONIC, KENWOOD 
Wrocław 

ul. Śliczna 1, tel. 336-56-68 
ul. Borowska 116, tel. 336-56-57 

^ ferlacencw anaslro^

zamienię na mniejszy. Wrocław, tel, 071/327-47-60, 
0502/04-12-41
TELEWIZOR SONY KV32 FX65 fabrycznie nowy, gwaran
cja, -5.050 zł. Wschowa, tel. 065/540-25-79,0605/20-01-96 
TELEWIZOR SONY KV36 FS70 nowy, - 9.900 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-25-79,0605/20-01-96 
TELEWIZOR SONY 14", 1999 r., - 530 zł. .. tel. 
0607/53-54-84
TELEWIZOR SONY 29", 1999 r. Trinitron, płaski kineskop, 
pip, tryb 16 x 9, menu komputerowe, 3 x AV, 4 x SVHS, 12 x 
czincze, inne funkcje, • 1.530 zł. Wrocław, tel. 0606/16-75-61 
TELEWIZOR TELEFUNKEN 14" EURO, OSD, z uniwersal
nym pilotem • 220 zł, telewizor kolorowy, 21", stereo, telega
zeta. 2 x EURO, z uniwersalnym pilotem - 380 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/53-42-21
TELEWIZOR TELEFUNKEN 28". stereo, TXT, menu, for
mat 16/9, tuner kablowy, stylizowany w drewnie, 2x EURO, 
2x AV, SVHS, stan b. dobry, - 620 zł. Wrocław, tel. 
0603/26-68-09
TELEWIZOR TELESTAR 21", nowy - 450 zł. Wrocław, tel. 
0607/07-21-87
O  TELEWIZOR THOMSON 32", 100 Hz, Scenium, pa

norama, surround, zoom, info, kolor srebrny, 9 
głośników wmontowanych + dwa osobno, naj
nowszy model, fabrycznie nowy, • 4.900 zł. Wał
brzych, tel. 0602/58-28-20 22000381 

TELEWIZOR THOMSON 28V K25E na gwarancji, 28", ste
reo. txt, panoramiczny, 2 x euro, zoom, pilpt, instrukcja, stan 
idealny, -1.800 zł. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 
TELEWIZOR TOSHIBA 28" uszkodzony, telegazeta, zegar, 
funkcje wyśw. na ekranie itp, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/346-50-32 po godz. 18

CYFRA+
tel./fax 071/781-72-82 (-83) 
tel. 071/329-87-92, do godz. 22 
ul. Robotnicza 5, codziennie 8.00-16.00 
teren giełdy elektronicznej

TELEWIZOR SONY KV-M1400D14" eurozłącze, pilot, stan 
idealny, • 500 zł. Bogatynia, tel. 0601/88-34-54 
TELEWIZOR SONY 32fx65,100 Hz, płaski kineskop, gwa
rancja, nowy, - 5.200 zł. Legnica, tel. 0609/27-22-09 
TELEWIZOR SONY 32FX65 cena 5200 zł, 32FQ75 - 6300 
zł. 36FS70 • 10.200 zł, Panasonic 36PG50 • 9200 zł, nowe, 
na gwarancji, możliwy dowóz. Legnica, tel. 0609/27-22-09 
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 Vega 32FQ75, format 16/9. nowy. naj
wyższy model. - 6.300 zł. Lubin, tel. 076/846-14-77 do 
godz. 15,076/846-39-25 po godz. 15 
TELEWIZOR SONY 29". pilot. txt. 2 x EURO. funkcje na 
ekranie, • 780 zł. Strzegom, tel. 074/855-41 -23 
TELEWIZOR SONY 29" z 1998 r., TXT, stereo. 16:9. prze
strzenny i wzmocniony dźwięk, sprowadzony z Niemiec, •
1.650 zł lub zamienię na samochód osobowy. Wałbrzych, 
tel. 074/842-28-58,0602/35-61-24 
TELEWIZOR SONY KV34FQ75 34", panoramiczny. 4:3, 
srebrny, wszystkie możliwe dodatki, menu komputerowe w j. 
polskim, teletekst, pamięć 2000 stron, najnowsze układy cy
frowe DCI, PRO OPTIC, najlepsza jakość obrazu (1200 linii

TELEWIZOR TOSHIBA 25" stereo, text, AV, czincze. menu, 
timer, SVHS, pilot, • 560 zł. Wrocław, tel. 0603/35-97-99 
TELEWIZOR TOSHIBA 28", menu na ekranie, wejście 
SVHS, eurozłącze - 700 zł. Wrocław, teł. 071/341-20-22, 
0603/55-59-58
TELEWIZOR ULTRAVOX 28", 1999 r., - 580 zł. ., tel. 
0607/53-54-84
TELEWIZOR UNIVERSUM 21", • 160 zł. Oława. tel. 
071/302-85-72
O  TELEW IZORY 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

TUNER SAT HUMAX 5500,2001 r. fabrycznie nowy. na gwa
rancji, wbudowany moduł Cryptworks + 2 kieszenie wolne •
1.700 zł, moduły Aston 1.05.SECAi IRDETO, nowe, na gwa
rancji - 549 zł. Wrocław, tel. 0608/33-89-68 
TUNER SAT MANHATTAN 2-głowicowy, bez pilota, - 100 
zl. Wrocław, tel. 0503/31-49-50 
TUNER SAT PACE 1000 wbudowany wzmacniacz dolby sur-

ka, kupiona w sklepie, I właściciel, stan idealny, - 1.050 zł. 
Lubin, tel. 076/749-44-70.0502/93-74-^9,
WIEŻA DIÓRA wzmacniacz WS-504 2x150 W. - 980 zł. Nowa 
Ruda. tel. 074/871-61-54
WIEŻA DIORA 500 5 segmentów, pilot + 2 kolumny Polaris 
300, -1.400 zł. Sobótka, tel. 071/316-26-77 
WIEŻA DIORA 4-segmentowa - 250 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
WIEŻA GRUNDIG Fine Arts, amplituner 4 x 100 W, CD, 6 
głośników, suuround, pro Logic, 2 piloty, czarna, duża, stan 
b. dobry, - 2.900zł. Wałbrzych, tel. 074/849-14-33 
WIEŻA PANASONIC kompakt ŚC-PM 22, nowa, moc 2x20 
W BI-AMP, przetwornik cyfrowo-analogowy, mash, • 900 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/593-00-48 
WIEŻA PANASONIC AK 45 na gwarancji, - 880 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-31-53.0603/18-95-49 
WIEŻA RADMOR korektor, tuner, wzmacniacz, - 300 zł. Le
gnica, tel. 0602/10-30-27
WIEŻA SONY MHC-R-770, hi-fi, nowa, 2 x 100 W, CD x3,2 
kieszenie, tuner cyfrowy, podbicie basów, 22 stacje pamięci 
tunera, mixsy, efekty, z pilotem, 8 ohm, stan idealny, • 980 
zł. Wrocław, tel. 344-38-08
WIEŻA SONY MHC-ZX 70 z DVD, 5 głośników, dolby digi
tal, nowa, z gwarancją, • 2.990 zł. Zielona Góra, tel. 
0600/19-96-91
WIEŻA TECHNICS SC-EH 760 CLASS H+ 4 segmenty, 5 
głośników, do .kina domowego', kolumny 2x120 W, 1-kana
łowy procesor dźwięku, DSP, RDS, dekoder DTS, Dolby 
Pro-Logic, zmieniacz na 5 CD, dużo innych funkcji, gwaran- 

' cja, -1.999 zł. Głogów, tel. 076/834-38-29 
WIEŻA TECHNICS 5-segmentowa. czarna, wzmacniacz 
SV-A 700 MKII. procesor dźwięku SH-GE 90. tuner ST-GT 
350, magnetofon RS-BX 601, CD SL-PG 560A, kolumny 
Mildton 110 W, okablowanie, dokumentacja, 2 piloty, kupio
na w sklepie, I właściciel, - 2.400 zł. Lubin, tel. 076/844-66-77, 
0503/32-22-43
WIEŻA TECHNICS, wzmacniacz SU-800 kl. AA, equalizer 
graficzny SH- 8058, tuner ST-G3, kompakt SL-PG 200 A, •
1.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0605/65-06-10 
WIEŻA TECHNICS SL-PG 59 z CD, wzmacniacz SK-V 500 
+ kolumny Altus, nowe, 200 W, - 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/61-23-34
WIEŻA TECHNICS SCHO 510 - 1.590 zł, wieża Technics 
SCEH 7-60, 5 głośników, kino domowe - 2.050 zł. Wrocław, 
tel. 0601/70-49-98
WIEŻA TECHNICS SB-HD 350 5 segmentów, minidisc, ma
gnetofon, tuner, odtwarzacz CD, wzmacniacz, głośniki, nowa, 
zapakowana, na gwarancji, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/341-32-67 /
WIEŻA TECHNICS SC-DV170 z DVD, dolby digital, - 3.000
zł. Zielona Góra, tel. 0600/19-96-91
WIEŻA TECHNICS SC-DV170 z DVD, dolby digital. nowa. •
2.899 zł. Zielona Góra, tel. 0600/10-24-54
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
WIEŻA YAMAHA z 3 elementów: wzmacniacz z radiem, od
twarzacz kasetowy, odtwarzacz CD, pilot, instrukcje, oka
blowanie, - 1.000 zł. Bielany Wr., tel. 071/311-26-08, 
0607/46-37-25
WZMACNIACZ DENON PMA 535 R, z pilotem, - 490 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
WZMACNIACZ DENON PMA655R 2x85 W, nowy, nie uży
wany, w kartonie, na gwarancji, • 690 zł. Wrocław, tel. 
071/372-54-21
WZMACNIACZ KENWOOD z radiem, pilot, czarny, 
KR-A5020, cena 500 zł. Bielany Wr., tel. 071/311-26-08, 
0607/46-37-25
WZMACNIACZ MAROUANT MCA-275 2 x 150 W, wyjście 
na subwoofer - 200 zł. Wępcław, tel. 071/325-45-92 po 
godz. 18,0603/94-02-16
WZMACNIACZ NAD 3400 prod. USA, moc 390 W, szary, - 
600 zł. Wrocław, tei. 071/330-00-45.0601/56-07-79 
O  WZMACNIACZ NAD-C-350 (Audio Filski) -1.580 

zł, 0320 -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 • 1.000zł, B&W • 2.100 zł, Lubin, tel. 
076/842-24-06,0603/12-30-26 84016251

WZMACNIACZ PANASONIC CX-M120 2 x 60 W -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-45-92 po godz. 18,0603/94-02-16 
WZMACNIACZ PIONEER A-602, 2x130 W. loudness, sub- 
sonic, bark dwóch plastikowych pokręteł, - 430 zł. Wrocław, 
tel. 0503/33-04-89
WZMACNIACZ PIONEER 2 x 100 W. - 250 zł. Wschowa, 
tel. 0601/59-58-64
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TELEWIZOR CTV 225 10", kolorowy, pilot. 12/220 V, funk
cje wyśw. na ekranie, zegarek, wyłącznik i włącznik czaso
wy, antena, EURO, prawie nowy, stan idealny, - 599 zł. Wro
cław, tel. 071/316-51-67
TELEWIZOR CURTIS 20" TXT, menu na ekranie, pilot, - 
350 zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
TELEWIZOR DUAL 25". euro. pilot - 360 zł, ICE, 27", czincz, 
pilot, funkcje na ekranie, wyłącznik czasowy - 370 zł, Grun- 
dig. 27". pilot - 310 zł. Wrocław, tel. 071/354-26-11 
TELEWIZOR GRUNDIG 36" text, stereo. + podstawka. - 660 
zł lub ząmienię. Chojnów, tel. 0604/85-47-79 
TELEWIZOR GRUNDIG 28". • 450 zł. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
TELEWIZOR GRUNDIG29" 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 
obudowa 2000 r, - 1.850 zł. Lubin, tel. 076/842-58-86, 
0602/17-48-60
TELEWIZOR GRUNDIG 28", - 200 zł. Owiesno. tel. 
074/837-58-95
TELEWIZOR GRUNDIG 33" stereo, 2 x AV. telegazeta, pi
lot. - 850 zł. Wiązów, tel. 071/393-13-37,0604/10-79-48 
TELEWIZOR GRUNDIG 100 Hz, 33", model M82-101IDTV. 
PiP, zoom, Strobo, scan, .stop" klatka, 2 x AV, 2 x audio, 
wyjście na kolumny, • 1.390 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
TELEWIZOR GRUNDIG panoramiczny, model 2000, płaski 
kineskop, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/316-25̂ 01 
TELEWIZOR GRUNDIG 29" 100 Hz, 2-letni, stereo, telega
zeta, menu, z pilotem, PIP, zoom, .stop* klatka, dzielenie na 
9, eurozłącze x2, czincze, SVHS, tryb 16:9, stan b. dobry, - 
1.490 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
TELEWIZOR GRUNDIG 29' i Sanyo, 29", stereo menu na 
ekranie, 2 x AV, timer, stan b. dobry, - 770 zł. Wrocław, tel. 
071/339-79-49
TELEWIZOR GRUNDIG 14" funkcje na ekranie, pilot, stan
b. dobry, • 340 zł. Wrocław, tel. 071/339-79-49 
TELEWIZOR GRUNDIG 28" 100 Hz. 9 x pip. zoom, Strobo, 
stopklatka, toptext, hyperband, 2 x AV. SVHS, stan b. dobry, 
• 1.430 zł. Wrocław, tel. 0606/16-75-61

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 28", - 500 z ł.., tel. 0607/53-54-84 
TELEWIZOR PHILIPS 34" stereo, TXT, euro, pilot, zoom, 
zmiana formatu, hyperband, sleep timer, bogate menu, nowy 
model, stan b. dobry, - 2.200 zł. Legnica, tel. 0607/37-55-76 
TELEWIZOR PHILIPS stan idealny. 28", 100 Hz, PIP. zoom. 
TXT, stereo, NICAM, panoramiczny, - 2.100 zł. Oborniki Ślą
skie. tel. 071/310-24-62 do godz. 14.0604/87-56-91 
TELEWIZOR PHILIPS 33", pip, pilot, txt, 2 x EURO, funkcje 
na ekranie, - 1.770 zł. Strzegom, tel. 074/855-41-23 
TELEWIZOR PHILIPS 100 Hz, model 2000, zoom, .stop" 
klatka, nicam, stereo, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
TELEWIZOR PHILIPS 28 cali, 100 Hz, stereo. Dolby Surro
und, multi PIP, zoom, stop-klatka, sleep timer, blokada przed 
dziećmi, hyperband, automatyczne strojenie, 2 eurozłącza, 
3xSVHS, wbudowany subwoofer, 6 wyjść na głośniki, • 1.380 
zł. Wrocław, tel. 071/339-24-98 
TELEWIZOR PHILIPS 17" stereo, text, funkcje na ekranie.
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- DRC MF) i dźwięku, nowy, gwarancja, - 8.700 zł (dowiozę). 
Wrocław, tel. 0608/71-92-50
TELEWIZOR SONY KP41PZ141", panoramiczny, 16:9, naj
nowszy model, na czarnym postumencie, najnowszy system 
PRO OPTIC oraz DCI, menu i teletekst w j. polskim, cyfrowy 
filtr grzebieniowy, super 3D sound system, b. dobra jakość 
obrazu i  dźwięku, nowy, gwarancja 2 lata, • 10.000 zł (do
wiozę). Wrocław, tel. 0608/71 -92-50 
TELEWIZOR SONY KV21FT2K, nowy, na gwarancji, płaski 
kineskop (ciemny), 100 programów, automatyczne strojenie, 
telegazeta, EURO, pilot, - 950 zł. Wrocław, tel. 071/344-38-08 
TELEWIZOR SONY KV-X 2901 D 29", stereo, Top Text, 3 
letni, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/784-70-49,0504/79-00-02 
TELEWIZOR SONY 21", Nicam stereo, na gwarancji, • 1.300 
zł.' Wrocław, tel. 0502/09-54-29 
TELEWIZOR SONY KV-32FX65, - 5.100 zł. Wrocław, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10 
TELEWIZOR SONY 32FQ75, - 6.450 zł. Wrocław, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10 
TELEWIZOR SONY KV-29FQ75, - 5.000 zł oraz stolik pod 
telewizor. Wrocław, tel. 071/372-39-39,0601/77-26-10 
TELEWIZOR SONY 29" 2-letni, stereo, menu w j. polskim, 
eurozłącze x2, czincze, SVHS, telegazeta, sleep, timer, z 
pilotem, płaski kineskop, tryb 16:9, dużo funkcji, stan ideal
ny, - 1.390 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
TELEWIZOR SONY 25’  TXT, 2 x EURO, stereo, pilot, - 580 
zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72 ,
TELEWIZOR SONY 29". stereo, TXT, SVHS, EURO, czin
cze, 3 głośniki, 2-stronny pilot • 880 zł oraz teiwizor Onwa, 
10", 12/220 V, stan b. dobry, - 390 zł. Wrocław, tel. 
071/311-40-94
TELEWIZOR SONY 29" i 25", stereo. toptext, funkcje na 
ekranie, 2 x AV, SVHS, pilot, - 730 zł. Wrocław, tel. 
0603/35-97-99 -
TELEWIZOR SONY 25", stereo, TXT, pilot, tuner kablowy,
3-letni • 700 zł, magnetowid Sony SLV-E 170 EG, pilot, nie 
używany • 950 zł lub razem • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/355-12-94 po godz. 15
TELEWIZOR SONY 21" stan dobry. txt, stereo, - 270 zł lub

rund, do kina domowego, wbudowany pozycjoner+dekoder 
DZ-MAC gratis, - 500 zł. Wrocław, tel. 0602/66-98-99 
TUNER SAT PIONEER oraz Kenwood, nowe zestawy - 720 
zł, dekoder Philips DSX 6010, nowy, kpi. • 550 zł. Legnica, - 
tel. 0600/83-09-64
TUNERY SAT 3 sztuki z pilotami, cena 120 zł. Bielany Wr., 
tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
WALKMAN AIWA GS 202 stan b. dobry, - 35 zł. Wrocław, 
tel. 071/327-47-60,0502/04-12-41 
WALKMAN PANASONIC radio, stan b. dobry, • 70 zł. Wro
cław. tel. 071/327-47-60,0502/04-12-41 
WALKMAN PANASONIC RO-P35 nowy. na gwarancji. - 90 
zł. Wrocław, tel. 071/341-32-67 
WALKMAN SONY WM-FX 22L, czarny, radio, pamięć 5 sta
cji, zegar, AVLS, oryginalne słuchawki Sony, stan idealny, - 
200 zł. Lubin, tel. 076/842-71-44 
WALKMAN SONY WM-FX 479 radio FM/AM, dolby B, au- 
to-reverse, mega bass, system AVLS. przełącznik rodzaju 
taśmy, pamięć 30 stacji, miękkie przyciski, oryginalne etui z 
klamrą, słuchawki, stan idealny, - 190 zł. Wrocław, tel. 
0608/52-81-32
WIEŻA AIWA z 3 dyskami, 2 kieszenie, radio, pilot, głośniki, 
instrukcja, cena 600 zł. Bielany Wr., tel. 071/311-26-08, 
0607/46-37-25 .
WIEŻA AIWA NSX-V999 1.5-letnia, zmieniacz na 3 płyty, 
magnetofon 2-kieszeniowy, Dolby, auto-reverse, tuner, ko
rektor, pilot, wzmacniacz 2 x 150 W, 2 kolumny, karaoke, 
dużo funkcji, stan b. dobry, • 890 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75,0603/28-89-79 
WIEŻA AIWA NSX-AV 720 dolby surround Pro Logic, proce
sor dźwięku, RDS EON, 5 głośników, 2 x 240 W, 80 W, 2 x 
80 W, wyjście na DVD, wyjście cyfrowe, korektor, pilot, -
1.060 zł. Wrocław, tel. 0501/51-87-94 
WIEŻA AIWA NSX-5112 T-bass, RDS EON, 3 x CD, kolum
ny, mało używana, stan b. dobry, • 390 zł. Wrocław, tel. 
071/351-54-40,0502/04-12-41 ;
WIEŻA DIORA 5-segmentowa, duża. grafitowa, wzmacniacz 
WS-504, korektor FS-502, tuner AS-502, magnetofon 
MDS-506 HX-Pro, kompakt CD-502, pilot, instrukcje, pudeł-

WZMACNIACZ SAMOCHODOWY 1000 W, sprowadzony z 
USA, nowy, - 800 zł. Wrocław, tel. 0609/28-37-78 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY KAC-744 4-kanałowy, 4 
x 120 W, Line Out, filtry HPF. LPF, stan b. dobry, wysokiej 
klasy, - 550 zł. Wrocław, tel. 0501/41-00-10 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY 4x150 W. głośnik baso
wy 450 W, stan b. dobry, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/339-22-49 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY BLAUPUNKT 4 x 40 W, 
reg. wzmocnienia, złote wyjścia, nowy model, - 220 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/764-83-69.0605/38-18-27 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY BLAUPUNKT BQA-107 
4 x 25 W. nowy, -160 zł. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY KENWOOD 2 x 60 W, 
stan b. dobry, * 2 zwrotnice, -120 zł lub zamienię na radio 
samochodowe. Piechowice, woj. jeleniogórskie, tel. 
0601/42-82-06
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT 360 4x90 W. - 
400 zł. Bielawa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT CLASSIC GLA
DIATOR 360 W, 2 x 180 W, 4 x 90 W, mosfet, bass boost, 
złote końcówki, dużo funkcji, - 450 zł lub zamienię na telefon 
GSM. Leszno, tel. 0605/14-14-00 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY PANASONIC 2x120 W, 
nowe końcówki mocy, - 220 zł. Oława, tel. 0602/64-92-94 
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 SIGNAT 2-kanałowy, 500 
W. - 550 zł. W&łbrzych, tel. 0609/27-44-07 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SUPERTECH STA-300, 
4 kanały, pełna rgulacja mocy, stan idealny, • 120 zł. Bole
sławiec, tel. 0502/56-89-90
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY TARGET 200 W, 2-ka
nałowy, z regulacją • 250 zł. głośniki - 250 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-71-78
WZMACNIACZ SONY TA-FE 600R - 600 zł; radioodtwarzacz 
Technics SL-PG 460A, • 300 zł. Legnica, tel. 076/855-31-57 
WZMACNIACZ SONY XM 2020,2 x 55 W, kupiony w 1999 
r., w salonie, • 150 zł. Wrocław, tel. 0603/64-16-61
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WZMACNIACZ TECHNICS SU-A700 klasa AA, 2MW \S\n), 
thcb, pilot, karton; Stan idealny,. - 660-zł: Krotoszyn, tel. 
0502/62-35-74 S g *  • -  te • -  !'W
WZMACNIACZ TECHNICS SV 700 duża, • 380 ?ł. Prze
mków, tel. 076/832-05-69,0606/55-12-22 
WZMACNIACZ TECHNICS SUV 620 2 X 80 W. klasa A, pi
lot, gwarancja, stan b, dobry, - 400 zł. Wrócław, tel. 
0603/22-81-46
WZMACNIACZ TECHNICS ŚUVX-500 klasy AA • 500 zł, tuV 
ner Technics STEG-350 -300 zł. Wrocław, tel. 0605/24̂ 21-60 
WZMACNIACZ YAMAHA AX 892,2 x 160 W,,pllpt, tuner 
Onkyo Integra 4850,.-1.200 zł. Bielawa, tel. 074/833-98-74 
ZAMIENIĘ AMPLITUNER PHILIPS FR 740 surround, do 
.kina domowego", nowy, na gwarancji, na wzmacniacz Tech
nics klasy AA, tuner Technics ST-GT 550. Strzelin, tel. 
071/393-12-54
ZAMIENIĘ KAMERĘ VIDEO FUNAI 8 mm, zoom x8, auto 
focus, edytor napisów, stan idealny, osprzęt bez akumulato
ra - 800 zł, na wiertarkę Hilti, bez dopłaty. Wrocław, tel. 
0607/42-67-80
ZAMIENIĘ MINIDISC AIWA AMF-80 przenośny, z nagrywa
niem, pilot, słuchawki - 700 zł, na aparat cyfrowy, w tej ce
nie. Wrocław, tel. 071/354-27-46 
ZAMIENIĘ RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT na .1 CD,
4 x 35 W, RDS, kolorowy wyświetlacz - na telefon Nokia 
3210 lub Siemens C35i. Wałbrzych, tel. 0607/45-21-91 do 
godz. 15,074/847-37-59 po godz. .15 
ZAMIENIĘ TELEWIZOR DAEWOO 20’ . txt. pilot, nowy, nie 
używany, zapakowany - na telewizor 14", nowy. Wałbrzych, 
tel. 074/843-12-35,0604/91 -42-72 
ZASILACZ DO CB-RADIO RADMOR 13.5 V, 6.3 A * 45 zł. 
Wrocław, tel. 0502/52-73-35
ZMIENIACZ BLAUPUNKT 2000 na 10 plyt V przewód z 
wtyczkami, - 430 zł. Gryfów Śl., tel. 0606/64:09-98 
ZMIENIACZ JVC CH-X200 na 12 płyt CD, - 250 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-02-15 po godz. 16 
ZMIENIACZ KENWOOD na 12 płyt, kabel 5 m, model 
2000/2001, - 470 zł. Milicz, tel. 0603/61-71-71 
ZMIENIACZ SONY CDX 71, mała, przewód 5 m, bez maga
zynka, - 230 zł. Bolesławiec, tel. 0606/49-14-39 
ZMIENIACZ SONY CDX 51 + kabel o dł. 5 m, czincze - 320 
zł. Gubin. tel. 0603/44-01-39
ZMIENIACZ SONY CDX 616 CD-TEXT, * 5 m kabla, czin
cze, - 370 z l Gubin, tel. 0603/44-01-39 
ZMIENIACZ SONY CDX 601 CD-TEXT, custom file, + 5 m 
kabla, ćzincze, stan b. dobry, - 420 zł. Gubin', tel. 
0603/44-01-39
ZMIENIACZ SONY CDX 510 na 10 płyt, z uchwytami i oka
blowaniem, - 460 zł. Opole, tel. 0600/51-76-78 
ZMIENIACZ SONY ĆDX-A15 oryginalne uchwyty, na 10 płyt, 
stan dobry, - 330 zł. Wrocław, tel. 0600/38?73-72 
ZMIENIACZ SONY CDX-51 na 10 CD. - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0609/15-60-18
ZMIENIACZ SONY CDX-601 na 10 CD, - 250 zL Wrocław, 
tel. 0609/15-60.-1 a .
ZMIENIACZ SONY CDX-V303 na 10 płyt, magazynek, ka- i  
bel - 350 żł, kabel do zmieniacza CD Philips - 100 zL Wro
cław, tel. 071/325-45-92 po godz. 18,0603/94-02-16 * ;;
ZMIENIACZ SONY CD X&16,2000 V. na 10 CD. kupiony wj 
Polsce, faktura zakupu, • 600 zł. Oleśnica.tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49 i ,- ' - .
ZWROTNICE DO KOLUMN 2 szt, - 100 zł. Oleśnica, teł! 
071/314-33-73,0602(?3-45-49 >
ZWROTNICE DO KOLUMN II klasa, 6 przetworników, 2 ni- 
skotonowe, aktywne wejście, 5. głośników, 180 W, 2 szt, - - 
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-68-59

KOM PUTERY
O „ABC DRUKAREK” • regeneracja kartridży do 

drukarek atramentowych i laserowych. Tusz czar* 
ny • 39 zł, kolorowy • 45 zł; toner HP100,5 i 61 -: 
128 zł. Sprzedaż i serwis drukarek i komputerów. 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w 
godz. 9-17. „MAD COMPUTERS”, Wrocław, ul. 
Sienkiewicza 37/39, tel. 071/321-19-06, 
0501/47-17-71 ? 01025691 

O „AKSESORIAI PODZESPOŁY KOMPUTEROWE” 
Drukarki, skanery, notebooki, zestawy nowe i 
używane w dowolnej konfiguracji. Możliwość 
kupna na raty, szybkie terminy realizacji, serwis 
pogwarancyjny. Przyjmujemy stary sprzęt w roz
liczeniu. „MAD COMPUTERS”, Wrocław, ul. Sien
kiewicza 37/39, tel. 071/321-19-06 01025681

O „AND COMPUTER” FIRMA KOMPUTEROWA: 
sprzedaż zestawów komputerowych, nowych i 
używanych, gwarancja. Skup sprzętu kompute
rowego i telefonów komórkowych, serwis urzą
dzeń elektronicznych. Wałbrzych, ul. Topolowa 
23A, tel. 074/840-12-92 w godz. 11-17, 
0602/57-20-58 010?§911

ACTION REPLAY DO AMIGI 500 do robienia nieśmiertel
ności w grach, - 25 zł. Wrocław, tel. 0604/15-22-41 
AKCELERATOR 3DFX VOODOO 4 MB, PCI, kabel, - 45 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-13-06
AKCELERATOR 3DFX VOODOÓ + sterowniki - 70 żł. Wro
cław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
AKCELERATOR 3DFX VOODOO II 12 MB, sterowaniki, - 
150 zł. Nowa Ruda, tel. 0607/11-48-59 ”
AKCELERATOR 3DFX VOODOOII PCI, 8 MB, kabel, r 115 
zł. Wrocław, tel. 071/34t-69-72 
AKCESORIA KOMPUTEROWE części - od 5 zł, kęmputery 
PC 486 - od 160 zł, Pentium - od 250 zł, obudowy z zasila
czami AT • big tower - od 30 zł, mini tower - od 20 zł. Wro
cław, tel. 0607/74-05=95 \  .
O ATRĄMENTY lTONERY 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 f :

CD-ROM x8, - 45 Bolesławiec, teL 0601/30-24^1,^ 
CD-ROM x24 - 75 zU32 - 85 zł, x40 - 90 £ł, x48 - 95 zł oraz 
x50 - 99 zł, gwarancja., Wrocław, tel: 368-75-88, 
0602/66-49^88,0503# 6-40-86 -

www.jw.com.pl
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CD-ROM 24x, stan dobry, - 50 zl. Wschowa, teh' 
065/540-35-97
CD-ROM TOSHIBA x40 -/i00 zł, karta grafiki AGP 8 MB • 
70 zł, akcelerator 3DFx Voodoo 4 MB PCI + kabel - 60 zł, 
zasilacz do PC 150 W. duży - 40 zł. pamięci luzem (kości) 
H4B 41256,18 szt. -15 zł, KM 4164 B, 18 szt. -15 żł. Jele
nia Góra; tel. 075/764-73-35
DEKODER SPRZĘTOWY DVD REAL-M działa na Pentium 
133MHz, -170 zł. Wrocław, tel. 0717349-47-58 
DRUKARKA BROTHER HL-1250 laserowa, 1200 x 600 dpi, 
36 MB, USB, 12 str./min, mało używana, - 1.200 zł. Wro
cław, tel. 071/362-82-41
DRUKARKA CANON BJ 30 do notebooka + nowy tusz • 
400 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
DRUKARKA CANON BJC-4300 bez koszyczka z tuszami, - 
50 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
DRUKARKA CANON BJ 330 mono, format A2 - 720 zł; Ca
non BJC 800 Color, format A3,4 osobne głowice i atramen

ty , -1.140 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA CANON BJ. 10 mono, do notebooka - 320 zł 
oraz Canon BJC 70, kolorowa, akumulator, do notebooka, - 
590 zł. Wrocław, telv 364-07-63 
DRUKARKA CANON 55Q0 do drukowania plakatów, zdjęć, 
itp., 4-miesięczna, stan b. dobry, kable, -1.200 zł. Wrocław, 
tel. 0609/49-48-37
DRUKARKA CITIZEN igłowa, - 100'zł. Wrocław, tei: 
071/372-88-85
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR ESC/J2 -150 zł. Wro
cław, tel, 0502/52-73-35
DRUKARKA EPSON CS 440 atramentowa+ 2 kardridże + 
sterowniki, konieczność przeczyszczenia dysz (80 zł w ser
wisie), cena, • 50 zł. Wrocław, tel. 0503/86-76-83 
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 L J 5P 600x 600 dpi. stan 
b. dobry, na gwarancji, - 900 z ł.., tel. 0502/33-68-58 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD IIP PLUS laserowa, 2,5 
MB pamięci, automat, podajnik na 150 kartek, stan idealny,
-. 270-zł. Lubin, tel. 076/846-23.57-, 0608/57-14-06 
DRUKARKA HEWLETTrPACKARD LASER JETIIIP, - 250 
‘Zł. Oleśnica, tel..0604/15-16-78 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 870 CXI nowe bryg. tu
sze, okablowanie, prędkość 8 str./min, w czerni, 4 str./min. 
w kolorze, - 270 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79, 
0502/57-65-74 '
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 820 CSE nowy czarny 
tusz (oryg.)^kolorowy tusz używany, okablowanie, sterowni
ki, - 230 zt. Trzebnica, tel. 071/3.12-05-79,0502/57-65-74 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD HP 1600 atramentowa,

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE
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t e l.  368-11*11,0-604 562170

kolorowa, każdy kolor oddzielnie, stan b. dobry, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-28-41 .
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 5L laserowa, • 620 zł. 
Wrocław, tel. 36Ó-10-39
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 695 C nowy model, 
opcja foto, zasilacz, kable, oprogramowanie, używana przez 
6 mies.y, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/373-93-99 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 850 C kolorowa, kable, 
tusze, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/373-93-99 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LASER JET IIP gwa
rancja, - 290 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 1t-17, 
0501/15-50-90
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LASER JET 4L, - 450 
zł oraz druga, LASER JET 5L, - 580 zł. Wrocław, tel. 
071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LASER JET 110Ó, 1999 
r. mało używana, stan b. dobry, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/85-52-26
DRUKARKA LEXMARK1020 COLOR stan b. dobry, + peł
ne oprogramowanie i okablowanie, naboje czarny i koloro
wy, - 200 zł. Chojnów, tel. 076/818-88-20,0602/69-67-72 
DRUKARKA LEXMARK 1100 atramentowa, b. mało uży
wana, bez tuszu, -150 zł. Wrocław, tel. 0502/21-19-90 
DRUKARKA LEXMARK 3200 bez atramentu, -150 zł. Wro
cław, tel. 071/783-48-81 wieczorem 
DRUKARKA NEC Superscript 610 plus, laserowa, 300x300 
dpi, nowy wałek światłoczuły z tonerem, b. dobra jakość wy
druku, stan b. dobry, - 320 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-52-62 
lub 0608/16-29-87
DRUKARKA OKI MICROUNE 320 ELITE igłowa, krótki wa
łek, stan b. dobry, - 300 zh Gubin, tel. 068/455-65-30 
DRUKARKA OKI 393 Heavy Duty, długi wałek - 790 zł; Oki 

' 395 ML, długi wałek - 1.380 zł oraz Oki 3410, długi wałek, - 
V17560 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA OKI model 390 - 320 zł, Oki 320 - 580 zł oraz 
Oki 590 Elitę, - 580 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA PANASONIC KX-P1081 mało używana, stan 
b. dobry, - 80 zł. Polkowice, tel. 076/749-27-94, 
0609/27-45-46
DRUKARKA STAR 2A-250EE format papieru A5 do A3, ta
śmowa, mało eksploatowana, stan dobry, • 130-zLBIachow- 
nia, tel. 0502/16-91-74 po godz. 15 »
DRUKARKA STAR LC-10 9-igłowa, sprawna, -120 zł. Wro
cław, tel. 322-15-08,05d 1/28-18-82 
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 HEWLETT-PACKARD 660C cena 180 zł, 690C 
kolor/foto - 220 zł, 850C* 25( 1̂, 820CXI - 320 zł, Lexmark 
Winwriter 150C kolor/foto - 200 zł, Panasonic 4400 lasero
wa - 300 zł, tusze do drukarek HP 6**, 7“ , 8**, 9** - 10d 
zł/szt. Legnica, tel. 076/856-35-09.0603/55-70-44 
O  DRUKARKI OKI 391 format A3, cena 600 zł, dru

karki igłowe, atramentowe, laserowe, skup, 
sprzedaż, serwis, regeneracja tonerów do dru
karek laserowych HP. „TJ COMPUTER”, Wrocław,

KAREK, MONITOf 
KOMPUTERÓW

DRUKAREK, MONITORÓW,
OPOI15981

ul. Tęczowa 57, tel. 071/342-70^41 wewn. 300, 
0502/04-13-01 84016901

DYD-ROM CYBERDRIVE DM 822D. 5x/32x - 160 zł oraz 
Samsung SD-606, 6x/32x • 180 zł. Wrocław, tel. 
071/341-46-97
DYSK TWARDY 4.3 GB, - 220 zł. Świdnica, tel. 
074/853-72:35
DYSK TWARDY 30 GB, gwarancja 12 mies, - 425 zł lub 
zamienię najmniejszy. Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
DYSK TWARDY do notebooka, 6 GB • 690 zł oraz 820 MB,
- 210 zł. Wrocław, tel. 364-07-63
DYSK TWARDY 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 zł
, gwarancja 12 mies.. Wrocław, tel. 368-75-88,
0602/66-49-88,0501/84-26-79
DYSK TWARDY wbudowany w kartę PCMCIA, 260 MB, do
notebooka, - 800 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29
DYSK TWARDY : 540 MB - 85 zł, 850 MB - 100 zł^kieszeń -
na dysk Compaą, z wentylatorem - 38 zł. Wrocław, tel.
0501/49-77-17
DYSK TWARDY 420 MB, - 50 zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
DYSK TWARDY 20 MB, - 20 zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
DYSK TWARDY 270 MB - 40 zł, 420 MB - 60 zł, 540 MB - 70 
zł, 630 MB • 70 zł, 850 MB - 90 zł, 3.2 GB • 220 zł, 4.3 GB •

SKUP, SPRZED AZ, 
ZAMIANA OPO” 76

- KOMPUTERY PC, NOTEBOOKI
- MONITORY, DRUKARKI, AKCESORIA

(071)348 2450,0606 226 994
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240 zł, 6.4 GB - 260 zł, 8.4 GB - 280 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-27-77
DYSK TWARDY OUANTUM Fireball, -110 zł. Wrocław, tel. 
0605/58-19-62
DYSK TWARDY SAMSUNG 240 MB. bez uszkodzeń, - 80

■ zł.-Bolesławiec, tel. 0601/30-24-81
DYSK TWARDY SEAGATE 124 MB, beż uszkodzeń, - 50 
zł. Bolesławiec, tel. 0601/30-24-81 

. DYSK TWARDY SEAGATE 2.1 GB, nowy, nie używany, - 
220 zł. Lubin. tel. 0605/52-40-40 .

■ DYSK TWARDY SEAGATE poj. 4.3 GB. - 290 zł. Wiry, gm. 
Marcinowice, tel. 074/850-56-82
DYSK TWARDY SEAGATE 4.3 GB, na gwarancji, - 270 zł. 

..Wrocław, tel. 0600/24-27-09
, DYSK TWARDY SEAGATE BARACUDA III 20 gb. 7200 ob- 
* rotów, - 420 zł. Wrócław, tel. 787-49-50 
' DYSK TWARDY SEAGATE U5 30 GB, nowy, na gwarancji. 
- 385 zl. Wrocław, teł. 071/34.1-46-97 po godz. 12.
DYSK TWARDY SEAGATE 4,3 GB, bez badania sektorów, 
roczny lub zamienię na większy 17 do 20 GB z dopłatą, • 
280 zrWroofaw, W. 0502/17-77-30 
FAX-MODEM nowy, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/357-80-91 
FAX-MODEM ACORP 56000 bps; zewn., gwarancja 6 mies.,

, stan bardzo dobry, komplet, z pudelkiem, • 200 zł. Wrocław, 
tel. 0607/49-20-67 lub 788-00-70 
FAX-MODEM ZOLTRIX 33.6, wewnętrzny, ISA, • 25 zł. Wro
cław, tel. 071/341-13-06.
O FILMY I GRY NA PC duży wybór, jakość DVD, fir

mowe nośniki, starsze i najnowsze tytuły: Hani- 
bali, Granice wytrzymałości, Miss Agent, Podej
rzany, Godzilla 2001, Egzorcysta 2001, Próba sił, 
Droga broni, Pokemon, Przyczajony tygrys, Cąst 
Away, Złoda edycja gladiatora (2 CD) Kruk 3 i 
inne, duży wybór bajek, filmy porno, spis. i wy
syłka • 12 zł/CD, Wrocław, tel. 0503/65-88-99 
02025421

GŁOŚNIKI DO PC nowe, • 30 zł. Trzebnica, tel. 
0607/76-46-01
GŁOŚNIKI DO PC PC, subwoofer, aktywne, stan b. dobry • 
90 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
GŁOŚNIKI DO PC 360 W, stan idealny, • 90 zł. Wrocław, tel. 
345-19-54
GRA NA PC Phantasmagorja, na 7 CD, przygodowa, dużo 
filmów, gratis katalog Blizzard/Sierra 99, • 65 zł. Wrocław, 
tel. 071/360-13-39
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 4-10 zł/CD, 
przy zakupie 5 CD szósta płyta gratis. E-mail; go- 
card@interia.pl oraz, teł. 0603/47-24-36 
02024391

O GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, no
wości na bieżąco, możłtwa 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 nowości: Sudden Stri- 
ke PL, Fallout Tactics PL, Dracula PL, Na Kłopo
ty Pantera, Prorally 2001, Tropico, Desperados, 
Black and White PL, Office XP, Grouch PL, World 
Works Party, filmy. Cena 10 zł/CD, przy zakupie 4 
CD -1 CD gratis. Możliwa wysyłka/Wrocław, tel. 
0501/22-15-71 102024611 

O GRY I PROGRAMY NA PC ; Emergency Room, 
■ Grouch PL, Test Drive 6 PL Gold, Rolland Garros
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0-601 70 54 03 od 9.oo do 18.00

te l.34 3 -00 -83  
316-56-64, wieczorem
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(od 1200 do 1700)
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2001, Europa Uniwersałis, Startrek Elitę Force 
Expansion, Fallout Tactics PL, Blade od Darknes, 
Runę Halls of Valhacca, Office XO 2001 i inne, 
filmy, wszystkie nowości. Szybka realizacja • 
dowóz, wysyłka. Cena 10 zł/szt. Wrocław, tel. 
0603/05-78-74 02024571

O  GRY I PROGRAMY NA PC: Tropico, Desperados, 
Dracula PL, Na Kłopoty Pantera, Test Drive 6 PL, 
Grouch PL, Black and White, Sudden Strike PL, 
Fallout Tactics, Worms World Party PL, Settlers 
4 PL, Prorally 2001 PL, The Sims Balanga PL, fil
my w divixie (300 tytułów). Szybka realizacja. 
Cena 10 zł, przy zakupie 4 CD • 1 CD gratis. Wy
syłka, Wrocław, tel. 0605/83-21-03 02024601

O GRY I PROGRAMY NA PC: Fallout Tactics, Sud
den Strike PL, Grouch PL, Black and White, 
Worms World Party PL, Na Kłopoty Pantera, Dra
cula PL, Prorally 2001; The Sims Balanga. Szyb
ka realizacja Cena 10 zł, przy zakupie 4 CD -1 
CD gratis. Spis gratis. Wrocław, tel. 0503/71-04-34 
02024621

O  GRY I PROGRAMY NA PC : Fallout Tactics PL, 
Runę 2, Fly 3, Na Kłopoty Różowa Pantera PL, 
GSM, Tropico, Dracula PL, Power Spike, Mille
nium Racer PL, Test Drive 6 PL, Desperados, 
nowości na bieżąco. Cena 10 zł/szŁ, przy zaku
pie 3 ĆD -1 CD gratis. Wysyłka, dowóz gratis, . 
szybko. Wrocław, tel. 0609/39-77-06 02024561 

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', .Despe
rados', .Hostile Waters”, .Disciples*, .Offroad", .Hugo', .Sho- 
gun", .Diablo 2', .Summoner", .Kurka wodna', muzyka, szyb
ką realizacja -10 zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/734-38-84 
GRY I PROGRAMY NA PC duży wybór, nowości, możliwość 
wysyłki, 7-10 zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/732-81 -62 
GRY I PROGRAMY NA PC oraz filmy, wiele tytułów, nowo
ści, m.in.: .Desperados', .Worms', .Party*, .Black & White', 
.Pizza Connection 2 PL’ , .Settlers IV PL", .Fallout Tactics*/' 
.Undying*, .Serious Sam*, .Deutcher Translator", możliwość 
wysyłki -10 zł/szt. Komorniki, tel. 0607/42-25-22 
GRY I PROGRAMY NA PC nowości, starsze tytuły, muzy
ka, filmy, programy do telefonów, przy zakupie 4 CD 1 gratis 
• 11 zł/szL Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0608/34-17-08 
GRY I PROGRAMY NA PC projekt IGj. SWAT 3. FIFA 2001. 
Championship manager i inne - 10-15 zł. Świdnica, tel. . 
0606/90-48-76
GRY I PROGRAMY NA PC Settler 4 PL, Encyklopedia PWN
2000. NBA 2001 PL. NHL 2001. Baldurs Gate 2 PL, Colin 2 
PL, Corel 9 PL, Corel 10* NFS 5,-Heroes 3 + dodatki, Age of 
Empires H, Shogan PL, Zeus PL, Office 2000, Windows 98 
(ME) 2000 PL, filmy na PC, cena 10-12 zł/szt. Wrodaw, tel. 
0604/14-22-19 W  •
GRY I PROGRAMY NA PC Sega GT, Giant Killers 2, Fallout 
Tactics PI, Flop, Sky Fighters 1945, Suden Strike 1945, PWN
2001, Kuchnia Polska, Gramatyka, filmy: Nieżniszczalny, Zło
to Pustyni. inne, także wysyłkowo -10 zł/CD. Wrocław, tel. 
0501/98-49-68
GRY I PROGRAMY NA PC Fallout Tactics PI. Tropico, Dra- 
kula PI, Pover Spike, Desperados, Różowa Pantera 2, Fly 
22, Runę 2, Sims Balanga, Tribes 2. Worms Wolrd Party PI, 
tylko wysyłkowo - 8 zł/szt. Wrocław, tel. 0504/93-29-98 po 
godz. 15
GRY I PROGRAMY NA PC duży wybór gier, muzyki, filmów, 
gwarancja 100%, tylko wysyłka, przy zakupie 3 CD -1 CD 
gratis - 9 zł/CD. Wrocław, tel. 0501/93-07-40 
GRY I PROGRAMY NA PC Emergency Room 3, Grouch 
PL, Millenium Racer PL, Blades of Darknes, B-17 Gunner, 
Alicja w krainie czarów PL, Power Spike -10 zł/CD, przy 4 
CD 1 gratis, + dowóz lub wysyłka, realizacja do 12 godzin. 
Wrocław, tel. 0607/15-26-68
GRY I PROGRAMY NA PC Tropico, Aswing Dale PL, De
sperados, Serious Sam, Na kłopoty pantera PL, Sims Ba
langa PL, Worms • Word Party, Kurka wodna PL, Black and 
white, za 3 CD 1 gratis, przy zakupie 3 CD • 1 gratis, 5 CD - 
2 gratis, firmowe nośniki + pudełka • 10 zł/CD, wysyłka. Wro
cław, tel. 0602/85-77-27
GRY I PROGRAMY NA PC: Fallout Tactics, Black And White,

Tropico, X-Com Enforces, Spy Fox 2, Desperados, Grouch, 
Fly 2, Lex 5/2001,3D Studio Max 4.0 i inne, możliwa wysył
ka -12 zł/CD. Wrocław, tel. 0606/36-18-40 
GRY I PROGRAMY NA PC I SONY PLAYSTATION : De
sperados, Tropico, Pro Rally 2001, Settlers IV OL. Na kło
poty Pantera • 9 zł/CD. Dzierżoniów, tel. 0504/93-39-60 
O GRY I PROGRAMY NA PC: Black & White PL, De

sperados, Tropico, Na kłopoty pantera, Grunch 
PL, Fallout Tactics PL, Undying, Sims balanga, 
Worms Party PL, Sudden Strike PL, Settlers 4 PL, 
Windows ME, Office 2000, Encyklopedie multi
medialne: Omnia, Fogra, Mapa Polski, Mapa Eu
ropy Realizacja w dniu zamówienia. Dowóz na 
terenie Wrocławia, gratis - 8-10 zł/CD„ przy 5 CD 
-2 CD gratis, teł. 0501/05-17-65 02025281

O GRY I PROGRAMY NA PC: Fallout Tactics PL, 
Sudden Strike PL, Evil łsland, Catan PL, Despe
rados, Tropico, Na kłopoty pantera, Settlers 4 PL, 
Black & White PL, Sims Balanga, Mapa Polski, 
Mapa Europy, Windows ME, MS Office 2000, Pho
toshop 6.0, Corel 9.0. Realizacja tego samego 
dnia, możliwy dowóz i wysyłka, cena 10 zł/CD. 
Przy zakupie. 5 CD - 2 CD gratis, Wrocław, tel. 
0607/74-16-89 02025271

O GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie nowości oraz 
Lego Island 2 PL, Hugo PL, Kurka Wddna PL, 
Smurfowe Przedszkole PL, Moje Pierwsze 1,2,3

0G990461

Skup* Sprzedaż* Serwis 
K O M P U T E R Y

I P O D Z E S P O Ł Y
W-W, u l.  Daszyńskiego 28 

TeL 33-00-682 lu b  322-86-44

i wiele innych dla dzieci oraz Sudden, ST, PL, B/W 
PL i inne, także, programy i filmy, -10 zł. Wro
cław, tel. 0607/05-71-06 81011111 

GRY NA GAME BOY kolorowe • 70.100 zł, czarno-białe • 
45 zł. Wrocław, tel. 0502/40-10-47 
GRY NA GAME BOY ,Mulan\ przygodowa Disney’a, w opa
kowaniu - 40 zł. Wrocław, tel. 338-27-62 
GRY NA PC Settler’s 4PI, Tropie, Grouch PI, Tallout, Cos- 
sacks, Dracula, Serious Sam, Omnia, Testprive 6 Gold PI, 
Lega Island 2. Sims Balanga, Black 8, White, Worms. World 
Party, szybka realizacja, - 10 zł /szt.. Jelenia Góra, tel. 
0603/03-01-75
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 nowości, katalog- .15 zł/szt. 
Legnica, teł. 076/854-15-57.0602/81 -53-86'

III
(071)33601 10

KOD
KRESKO W Y
E T Y K I E T Y

• Stickery na komputery • plomby gwarancyjne
• Wklejki pryzmowe-fult koior-w okienko w wieży
• Drukarki, aplikatory, kodu i etykiet

ETI M A R K E T  OP012052] 
50 - 514 Wrodaw, u). Międzyleska 2/6 lok.309 i 310 

tel./fax 071/ 336 01 10,0-601 86 29 69 
N asza strona: w w w .etim arket.com .pl 
e-m ail: etim arket@ etim arket.com .pl

W ONDERLAND INYESTMENT GROUPbis
IBM  - Authorized Dealer QP003916

Im porter podzespołów komputerowych
PROJEKTORY M U LT IM E D IA LN E ^ ^ !

SPECJALNA OFERTA
D L A  S Z K Ó Ł !  ! ! 

Komputery bez podatku VATI! 
Oprogramowanie z rabatem do 70%!

K a f e i k i  i n t e r n e t o w e .
kompleksowa obsługa inwestycji: 
buissnes plan, aranżacja, instalacja. 
P r o m o c_y_ j_n_g__c_e_n j_.

g  o  C J II 
N O T e fe  p O K L  IB  M l 
Ż^KT1flWNĄł MATRYCĄ |  
J U Ż  O D 950 zł! 11F

I Zapraszamy wszystkich potencjalnych partnerów handlowych 
Iz terenu Dolnego Siąska.do negocjacji wstępnych w celu tworzenia 
| detalicznej dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego. | 
|d o  k a ż d e g o  z a  K l ip  u  o d  d z i s i a j  d o d a j e m y
I N A JN O W S Z Y  DW ŁJSYSTEM OW Y T E L E F O N  K O M Ó R K O W Y  
W R A Z  Z  A K T Y W A C J A  W  S IEC I t|bE/£| G R A T IS II!

1 P E N T I U M | ll6 0 0 - ly i ,2 M H Z ;  1  
I A M D  A th lm i,  ■  W  

32-128 D IM M , kieszeń,na*H D D  10-64<3B 
k. gra fik i, TC-tPfMB z  a kce le rac ją  3D,
C D  rom  x52, k. m uzyki, g łośn ik i, 
m ikro fon, m onitor, 15” color, o  par. 17”
3 la ta  gw arancji, ce n a  1590 zł  

NOTEBOOK 
I IBM 600 64ram ATI RageTurbo 8MB akc.3D 
HDD 10, DVD, k. Muz.JBL SUBWOOFER,

| ekran M ,l“TFf, podczerwień, modem 56,6 
orapgnunowanie już za 6900 zł

IDZIS W  OFERCIE 71 H ilDEU  NOTEBOOKOW
| TOSHIBA P m  600,64 SDRAMyHDD 10/13,3”/DVD/Fas-modem 56kbpsV.90 Subw.
J Sound oprogramowanie Win MiUenmum, MIcroMft Wor&lWlOj ilBDe ja ź  ń  5290 zl 
i M O ^ I W c f ć  r i b r i h  B E Z  ^ \ J b Ł i e Z s z Ł p Ł ,  
I n e g | ) c j a | j a g e n | ! !  (  I  Ę L k Ę j n y .  l Ą s i r i g !
I W  p ro m o c ji d oda jem y g ra tis  M  y M  H  p
|  pakiet internetowy: Oprogramowanie d li Gem
I * kart? Fax-m odem  56,6 v.90 Zakupy przez telefon, mternet
I * oprogramowanie .
I * dostęp do Internetu wraz z kontem E-mail w r  O D CTC T » P  1«

W rocław, Odrzańska 24-29.Apt.39,Tel./fax 071 342 28 59,346 06 39,0603 539 357
JW Przedsiębiorstwo Handlowe 

u l .  M a z o w ie c K a  1 7  p .  3 0 3 ,  W r o c ła w
0P010233 Tel. 78 09 396

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 104 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 1.06.2001

http://www.jw.com.pl
mailto:igielda@igielda.com
mailto:komputerczesci@poczta.onet.pl
mailto:card@interia.pl
mailto:trex@online.pl
mailto:plyty@wp.pl
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POLSKIE KASY FISKALNE
I G I ,  METKOWNICE, SKANERY KODÓW KRESKOWYCH, ROLKI-TERMOCZULEIOFFŚETO

KOMPUTERYprocesor
płyta główna

FUN A M D
AMD Duron 800MHz 
E C S  K7-VZA a t x  
SDRAM  128MB 
20G B  Ultra ATA-100 
SA M SU N G  48x 
R iva  TNT2 M64 32MB 
A C 97 on board '■ 
CENA Z VAT 1 719 ,-

Standardów* wyposaitnle: k law ia tu rś

STANDARD  
C eleron II 733MHz 
ECS P6VXA a t x  
SDRAM 128 MB 
20GB Ultra ATA-100 
SAMSUNG 48x 
Riva TNT2 M64 32MB 
ForteM edia PCI 
CENA Z VAT 1 8 19 ,"

PS/2, m y sz  PS/2 + podkładka,

HOM E PVI
AMD Duron 800MHz 
ECS K7-VZA a t x  
SDRAM 128MB 
20GB Ultra ATA-100 
DVD S am sung 12x 
G eForce2 MX 32MB 
AC97 on board .
CENA Z VAT 1 9 9 9 , -

obudowa ATX, flop 1.44MB, g łośnik i 120W.

P O S f l E r  B i n g o
-małe gabaryty, 
•atrakcyjny wygląd, 
-klawiatura CHERY, 
-c icha i szybka 
drukarka term iczna, 
-wbudowany akumulator,

999p ln
(+ VAT 22%)

IN ST A LA CJA  - GRATIS I  
■ i  F ISK A L IZ A C JA  - G R A TIS! 
U l P R O G R A M O W A N IE  - G R A TIS! 
“ ■ D O JA Z D -W R O C ŁA W -G R A T IS!

o po io 933  tel./fax 071/342-55-50
  tel. 071/342-57-40.

CAŁODOBOW E gvctax@online.i
ZGŁASZANIE 

AWARII KAS III

ELZ AB Alfa
sprawdzona i niezawodna, 

wbudowany akumulator, 
- prosta w  obsłudze, 

- szybka drukarka,

1840p ln
(* VAT 23%)

MONITORY P Ł / V S K I E

- raty bez pierwszej wpłaty,
- bezpłatny dowóz sprzętu,

- dowolne zmiany konfiguracji,

15’ LG SW560N 550,- 17.” SAMTRON 76DF m m
15’ SAMTRON 55E . 545,- 17” IIYAMA A705MT 1360,-
17’ IIYAMA S700JT1 810,- 17.’” LG FLATRON 775 1055,-;
17’ LG775N 860,- 17” NEC FO700+ 1160,-
17' SAMTRON 76E 815,- ? 17” PHILIPS 107T21 1080,-
19' IIYAMA S900MT 1465,- 19” IIYAMA A902MT 2370,-

D R U K A R K I
CANON BJC2100
H PD J640Q  

; iń P iD J : 8 4 Ó C f r i |  
EPSON SC 480 
EPSON SC 580 

■■jUSK MARKZ32

m g  

M i  

: m m

GRY NA SEGA DREAMCAST wszystkie tytuły, spis gratis, 
wysyłka • 15 zł/szt. Szklarska Poręba, tei. 0603/54-45-76 
GRY NA SEGA DREAMCAST wszystkie tytuły, spis gratis, 
wysyłka -15 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/54-45-76 
GRY NA SEGA DREAMCAST III Bleed, Half Life, Last Bla
de 2, Fighting Vipers 2, Railroad Tycoon 2, Spiderman, 
Worms World Party, Unreal Tournament, inne, również wy
syłkowo -15 zł/CD. Wrocław, tel. 0501/98-49-68 
GRY NA SEGA DREAMCAST: Plasma Sword, Samba De 
Amigo, Kiss Psycho, Mars Matrix, Fighting Vipers 2, Dayto- 
na USA 2001, możliwa wysyłka, od 15 zł do 20 zł/szt. Wro
cław, tel. 0606/36-18-40
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 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 I, II Sega Dreamcast, filmy i 
MP3, wszystkie tytuły, nowości, pełne i sprawdzone wersje, 
na dobrym nośniku, kolorowa okładka i katalog gratis, gry - 
15-20 zł, filmy - od 25 zł,.możliwa wysyłka, amidwa@pocz- 
ta.onet.pl. Bolesławiec, tel. 0607/54-65-36 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, możliwość wysyłki 
• 10 zł/szl Bolesławiec, tel. 075/732-81-62 
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór tytułów, nagra
ne na firmowym nośniku, sprawdzone, plastikowe pudełko, 
spis gratis, wysyłka - szybka realizacja zamówienia • 12 zł/szt. 
Grodków, tel. 0503/67-54-14
GRY NA SONY PLAYSTATION oraz gry. programy i filmy

i e r w i s
S O N  YPlaystation Skup
Dreamcast  ̂ Przestrojenie Pal NTSC 
0 501 06 50 51 Wrocław

OPOH893

na PC, nowości i starsze, cena 8 zł/szt. Kłodzko, tel. 
JK00/53-28-52
ORY NA SONY PLAYSTATION nowości, dużo -15 zł/szt., 
przerabianie, PS One bez loadera, kable RGB. Legnica, tel. 
076/856-04-68
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, katalog -15 zł/szt. 
Legnica, tel. 076/854-15-57,0602/81-53-86 
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowości, 4 gry 
+ 1 gratis, cena 13 zł/CD, przerabianie konsol 1 CD gratis. 
Legnica, tel. 0607/11-22-81
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości -10 zł/szt. Oleśni= 
ca. tel. 0605/10-18-79
GRY NA SONY PLAYSTATION Alone in the Dark 4, Mat 
Hoffman Pro BMX, C-12, Fear Effect 2, Time Crisis 2, Rain- 
bow SIX 2, inne -10 zł/1 CD. Piechowice, tel. 0607/22-71-03 
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór tytułów, bieżą
ce nowości, firmowy nośnik, pełne i sprawdzone wersje, każ
da gra w plastikowym pudełku, kolorowa okładka na życze
nie, wysyłka lub dowóz • 10 zł/szt. Trzebnica, tel. 
0608/26-48-87
GRY NA SONY PLAYSTATION IPC -15 zł/sżt. Wałbrzych, 
tel. 0604/30-20-07
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, spis, wy
syłka, przy zakupie 10 szt. - 5 szt. gratis -15 zł/szt. Wolsz
tyn, tel. 0603/33-37-38
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, spis gratis, 
wysyłka, przy zakupie 10 szt., 5 gratis. Wrocław, tel. 
0603/54-45-76
GRY NA SONY PLAYSTATION ISS Pro 2, Fear Effect 2, 
Metal Slugx, inne, 100 gwarancji -13 zł/CD, także na PS2 - 
15 zł/CD. Wrocław, tel. 0501/98-49-68 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości -11 zł/szt. Wro
cław, tel. 0601/06-11-14
O GRY NA SONY PLAYSTATION I, II ponad 1000 ty

tułów, wszystkie nowości: Iss Pró 2, Fear Effect' 
9  - 2, MDK 2, Iss Pro 5, Devil McCry, Kessen, Crazy 

Taxi, przy zakupie 5 CD - 2 CD gratis, możliwość 
wysyłki lub dowozu gier do klienta na terenie 
Wrocławia, katalog, okładki gratis, gry sprawdzo
ne • 15 zł/szt.. Wrocław, tel. 0605/15-35-72 
80011211

O GRY NA SONY PLAYSTATION I, II wszystkie tytu
ły, nowości na bieżąco: MDK 2, Kessen, Fear Ef
fect 2, Iss Pro 2, Iss Pro 5, Quake 3, Devil McCry, 
Summoner, przy zakupie 5 CD • 2 CD gratis, moż
liwość wysyłki, realizacja 24 godziny, dowóz gier 
do klienta na terenie Wrocławia, katalog gratis,

wszystkie gry sprawdzone -15 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0501/97-22-26 80011201 

O GRY NA SONY PLAYSTATION I, I11000 tytułów, 
najwięcej nowości, ekspresowa realizacja, dowóz 
gier do domu do 12 godzinl Wysyłka do 48 go- 
dzinl Przy zakupie 5 CD - 2 CD gratis! Katalog* 
gratisl Opisy, okładki, pudełka na życzenie, Gran 
Turismo 3, MGS 2, Quake 3, Fear Effect 2, C-12 
Rainbow Six 2 • 15 zł/szt. Wrocław, tel. 
0503/98-67-98 80011121

O GRYNA SONY PLAYSTATION I, II ponad 1000 ty
tułów na PSXI i 130 na PSX il! Najszybsza reali
zacja do 12 godzin! Możliwość wysyłki, przy za
kupie 5 CD • 2 CD gratis! Katalog gratis! Dowóz 
gier do domu, na życzenie opisy, kolorowe okład
ki, pudełka, 100% gwarancji -15 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0605/10-31-79 80011111

GRY NA SONY PLAYSTATION II Dreamcast. nowości - 20 
zł/szt., 30 zł/szt. Bielawa, tel. 0501/95-31-21 w godz. 12-20 
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

O 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, 7-1 Ozł/szt., e-mail: 
komputer@data.pl, tel. 0608/11-86-55 81011871 

KAMERA INTERNETOWA robi zdjęcia, port USB - 80 zł, 
mikrofon - 5 zł. Wrocław, tel. 0503/31-49-50 
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO 2000 AGP. 143 MHz, • 
180 zł. Świebodzice, tel. 074/854-68-46 
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO 316 mb ram, wersja pci,
- 200 zł. Wrocław, tel. 0602/18-32-51 
KARTA GRAFIKI DIAMOND VIPER II 32 MB. wyjście TV. 
AGP 4.2, - 240 zł. Legnica, tel. 076/856-15-66 
KARTA GRAFIKI GEFORCE 2 MX, 32 MB, TV-OUT, fa
brycznie nowa, cena 300 zł. Wrocław, tel. 0502/86-06-Ś1 
KARTA GRAFIKI RIVA128 4 MB RAM - 60 zł. Wrocław, tel. 
322-20-18,0503/67-75-02
KARTA GRAFIKI S3 SAVAGE 3D 8 mb, akcelerator, wyj
ście TV, bez blokady dvd, dobra karta do gier i oglądania 
filmów dvd, • 80 zł. Strzelin, tel. 071/392-28-69 
KARTA GRAFIKI S3 SAVAGE 4 32 MB. z akceleratorem 
3D, TV out, box, na gwarancji, możliwość oglądania filmów 
z jakością DVD, -150 zł. Legnica, tel. 076/855-30-56 
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D AGP 4 MB, - 45 złr Wrocław, 
tel. 071/341-13-06
KARTA GRAFIKI VELOCITY 3DFX100 8 mb. -150 zł. Opo
le, tel. 0606/43-43-69
KARTA GRAFIKI VOODOO BANSHEE 16 MB, - 150 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-72-35
KARTA MUZYCZNA, • 10 zł. Wrocław, tel. 0501/95-61-78 
KARTA MUZYCZNA DIAMOND TECHNOLOGIES ISA, 
DT-0197H, + sterowniki, - 60 zł oraz druga, OPTISOUND 64 
ISA, sterowniki na płytach CD, Windows 95, Windows 3.1, 
DOS, Win NT, 03/2, - 60 zł. Chojnów, tel. 076/818-72-23 
KARTA MUZYCZNA SOUND BLASTER LIVE 1024, • 140 
zł. Wrocław, tel. 0600/41-03-08 
KARTA MUZYCZNA SOUND BUSTER + modem Rockwell, 
ISA, - 80 zł. Wrocław, tel. 071/347-69-72 X
KARTA SIECI0WA 3COM 2 szt., Etherlink III, - 60 zł. Po
lkowice, tel. 0503/74-48-60
KARTA TV PIXEL VIEW nowa, tuner TV, radio, pilot, model 
play TV pro RC/FM, instrukcja w j. polskim, przewody, - 200 
zł. Wrocław, tel. 0503/82-20-66 
KARTRIDŻ nowy, do fotograficznego wydruku (HP C816A) 
do drukarek HP: 610C, 615C, 690C, 691C, 693C, 694C, 
695C, 700,710C, 725 * 99 zł (cena w sklepie 149 zł). Wro
cław, tel. 0604/36-49-85
KIEROWNICA DEXXA Steering Wheel, skrzynia biegów i 2 
przyciski na kierownicy, pedały gaz i hamulec, bardzo mało 
używana, stan b. dobry, -120 zł. Wrocław, tel. 788-84-25, 
0501/43-57-84
KIEROWNICA TWIN TURBO z pedałami, do konsoli Sony 
Playstation, prawie nowa, - 170..zł. Wrocław, tel. 
071/786-77-91.0609/35-26-62 
KLAWIATURA OPTIMUS, - 15 zł. Trzebnica, tel. 
0607/76-46-01
KLAWIATURA TURBO PLUS na gwarancji. - 20 zł. Wro
cław, tel. 784-83-37
KOMPUTER AMIGA dyskietki, 100 szt., klawiatura uszko
dzona, nowa stacja dysków, dżojstiki, -190 zł. Wrocław, tel. 
071/787-87-78
KOMPUTER AMIGA 1200 2 MB RAM, obudowa tower, mysz, 
klawiatura, -185 zł. Legnica, tel. 076/722-54-19 
KOMPUTER AMIGA 1200 2 MB, kick-star 3.1, HDD 450 MB, 
2 zasilacze, mysz, podkładka, dżojstik, pokrywa na klawia
turę, dyskietki, 140 szt., video backup system, okablowanie, 
literatura, stan b. dobry + drugi komputer Amiga 1200, uszko-

Notebooki po leasingu w najkorzystniejszych cenach z fakturą i gwarancją!
• Notebook IBM TP755CX - P75,16MB, 520MB HD, 10.3" TFT color - 1310,-
• Notebook IBM TP760L - P90, 32MB, 520MB HD, 10.3’  TFT color - 1435,-
• Notebook IBM TP760EL - P133, 32MB, 1GB HD, CD-ROM 8x, 11.3" TFT color-2125,-
• Notebook HP Omnibook - P133, 32MB, 2.1GB HD, CD-ROM 10x, 12.1' TFT color - 2125,-
• Notebook Toshiba - Cel550, 64MB, 6GB HD, CD-ROM 24x, 13.3' STN color - 4300,-
• Drukarka do notebooka Canon BJ30 - 225,- u n A n a r  a m n r o  n l
• Drukarka do notebooka Canon BJC70 - 290,- W W W . c i m p r e . p l

Torby; FAX-Modemy; Karty sieciowe ; Pamięci RAM
OPO noZo

M m p r e  A r t  tel. 326 20 41 - W-w ul. Bończyka 2b
*b m v  nafto

dzony (gratis), • 400 zł. Radków, woj. wałbrzyskie, tel. 
0607/54-66-51
KOMPUTER AMIGA 1200 uszkodzony - 70 zł. Wrocław, teł. 
0604/15-22-41
KOMPUTER AMIGA 4000 Big Tower, 2 MB RAM + 25 MB 
Fast, FDD 1,76 MB, 3 x FDD 880 KB, CD-ROM x50, HDD 
120 MB, karla turbo Cyber Storn MK II 40/50 Mhz, karta 
video Retina 4 MB, karta VLAB., karta muzyczna Toccata, 
sampler, klawiatura, mysz, dżojstik, kable, dyskietki, CD 
ROM-y, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 329-28-69 
KOMPUTER AMIGA 500 cały osprzęt, 1 MB RAM, dżojstik, 
dyskietki z grami i programami, modulator, pokrywa, czaso
pisma -120 zł. Sady, gm. Marcinowice, tel. 074/850-58-30 
KOMPUTER AMIGA 500 stan bardzo dobry, ok. 90 dyskie
tek, mysz, dżojstik, 2 pudełka na gry, podkładka, cena 80 zł. 
Wrocław, teł. 343-93-67
KOMPUTER AMIGA 500 modulator TV, dużo dyskietek, 
mysz, zasilacz, stan b. dobry, • 80 zł. Wrocław, tel. 
0604/43-24-66,0608/50-06-93 
KOMPUTER AMIGA 500 1 MB RAM, dżojstik, mysz, zasi- 
facz, dyski, -100 zł. Wrocław, tel. 329-28-69 
KOMPUTER AMIGA 600 dżojstiki, 100 dyskietek, -110 zł. 
Oleśnica, tel. 071/798-19-95

KOMPUTER PC 486 cena 200 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
KOMPUTER PC 486 obudowa AT mini tower, płyta 486 ALI, 
procesor 486,100 MHz, 16 MB RAM SIMM, CD-ROM. karta 
grafiki i muzyczna, • 110 zł. Wrocław, tel. 0600/21-58-41 
KOMPUTER PC 486/66 16 mb ram, cd-rom 8x, karta gra
ficzna 1 mb, karta muzyczna Yamaha, hdd 420 mb, fdd 1.44 
mb, monitor kolorowy, klawiatura, mysz, podkładka, • 450 
zł. Wschowa, tel. 065/540-11-46 
KOMPUTER PC 486DX FDD 1.44 MB. HDD, klawiatura, mo
nitor kolorowy 14”, stan b. dobry • 280 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-17-44,0603/44-53-60 
KOMPUTER PC 486DX HDD 200 MB. 12 MB RAM, karta 
muzyczna, karta grafiki, monitor Sega 2 MB, CD-ROM, mysz, 
klawiatura, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/354-09-25 
KOMPUTER PC 486DX/100 FDD 1.44 MB. HDD, monitor 
kolorowy 14'. stan b. dobry • 380 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-17-44,0603/44-53-60 
KOMPUTER PC 486DX/100 IBM zestaw do biura, monitor, 
drukarka, programy Win, księgowo-finansowe, - 600 zł. Wro
cław, tel. 0501/38-80-87
KOMPUTER PC 486DX/50 5 MB RAM, FDD, HDD 77 MB,

RAM, HDD, FDD, CD-ROM x16, karta grafiki 2 MB, karta 
muzyczna 16 bit, głośniki, monitor kolorowy 14', fax-modem, 
mysz, Windows 98, • 700 zł. Chojnów, tel. 076/818-72-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 obudowa desktop, monitor 
color, modem, klawiatura, mysz, Windows 95, dostęp do in- 
temetu, gry, cena 430 zł. Wrocław, tel. 0501/98-49-83 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 16 MB RAM. HDD 540 MB. 
FDD 1.44 MB, CD-ROM x8. karta grafiki 1 MB, karta mu
zyczna Creative Vibra, obudowa mini tower, Win 95, MS 
Office, • 350 zl. Wrocław, tel. 0607/74-05-95 
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 OPTIMUS HDD 500 MB, 16 
MB RAM, CD ROM, karta muzyczna, FDD 1.44, monitor ko
lor, drukarka, klawiatura, - 590 zł. Wrocław, tel. 071/354-28-63 
O KOMPUTER PC PENTIUM 133 16-32 MB RAM, 

HDD 1.2 GB, karta grafiki, karta muzyczna, mo
nitor kolorowy 14" • 600 zł, drukarki atramento
we I laserowe, tanio, faktury VAT, komputer PC 
Pentium II400, HDD 10 GB, 64 MB RAM, monitor
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Procesor INTEL CELERON 700 
Dysk twardy 20 GB ATAIOO 
Płyta główna 133 MHz 1815 ATX 
Pamięć RAM DIMM 64 MB 133 
Karta graficzna 8 MB on board 
Karta muzyczna 16 bit AC’97 
CD-ROM CD-ROM 52x

Intearn Icouo 1.699 zł

Procesor INTEL CELERON 700 
Dysk twardy 20 GB ATAIOO 
Płyta główna 133 MHz PHI ATX 
Pamięć RAM DIMM 64 MB 133 
Kartograficzna RTVATNT2 32 MB AGP 
Karta muzyczna 16 bit AC’97 U 
CD-ROM CD-ROM 52x f

Mistral Home 1.789 z ł
PROMOCJAMI DRUKARKA LASEROWA MINOLTA 1100L - 999 zł!!!**]
Procesor AMD DURON 750 
Dysk twardy 20 GB ATAIOO 
Płyta główna VIA KT 133 ATX A100 
Pamięć RAM DIMM 64 MB 133 
Karta graficzna RTVA TNT2 32 MB AGP 
Karta muzyczna 16 bit AC’97 
CD-ROM CD-ROM 52x

Jtistrul Duron 1.799 zł

Procesor AMD DURON 800 
Dysk twardy 30 GB ATAIOO 
Płyta główna VIA KT 133 ATX A100 
Pamięć RAM DIMM 128 MB 133 

i Karta graficzna RTVA TNT2 32 MB AGP 
Karta muzyczna SB LIVE!
DVD-ROM DVD 12x

Mistral Cinema 2.359 z ł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W każdym zestawie: obudowa MIDI TOWER ATX, FDD 1,44 MB, klawiatura, mysz/podkładka

Monitory: (3 lata awarancih 
15‘ DAEWOO -6 2 9  zł
17"AOC 7Vlr -7 6 9  zł
17‘ A O C 7G lr -9 3 9  z ł 
17“ NECTE700+ -13 3 9  zł 
17“ VIEWSONIC FT -1159 zł 
Drukarki:
EPSON St.C. 480 - 299 zł 
EPSON St.C. 580 -3 5 9  zł 
EPSON St.C. 680 - 579 z ł 
HP DJ-640C - 359 zł
HP DJ-840C -4 8 9  zł
Lexm arkZ12 - 259 zł
Minolta 1100Laser-1169 zł 
Skanery:
Revscan 1200U -289 zł
Revscan 1200U+prz.- 429 zł 
Fax/modemv: 0
Motorola 56k V.90 - 95 z ł g 
ZoltrixAquila 56k -115  z ł § 
Zoltrix Sagitta 56k -1 5 9  zł
"k  rata przy 24 miesiącach 110% pierwsza} wpłaty 
* *  cena przy zakupie drukarki z  komputerem

KOMPUTER AMIGA CD 32 przystawka SX-1, 6 MB RAM, 
monitor kolorowy, 2 pudełka z dyskietkami, ok. 500 gier i 
programów, opisy gier, - 680 zł. Wrocław, tel. 0608/70-87-49 
po godz. 16
KOMPUTER AMIGA CDTV bez osprzętu, • 75 zł. Wrocław, 
tel. 071/327-47-60,0502/04-12-41 
KOMPUTER AMIGA PENTIUM 166 MMX karta grafiki 2 MB, 
akcelerator 3 DFX, Voodoo 4 MB, CD-ROMx 52, karta mu
zyczna Cristal, 64 MB RAM, • 680 zł. Bielawa, teł. 
074/833-64-79
KOMPUTER ATAR11040 ST 100 dyskietek, 2 dżojstiki, -45 
zł. Wrocław, tel. 071/327-47-60.0502/04-12-41 
KOMPUTER COMMODORE C-64 monitor kolorowy, stacja 
dysków, 2 magnetofony, dżojstik, 3 klawiatury, Black Box, 
zasilacze, -160 zł lub zamienię na telefon kom. Alcatel DB 
w Plusie, Nokia 51. Brzeg, tel. 0605/64-68-86 
KOMPUTER PC 386SX/25 obudowa desktop, monitor kolo
rowy, klawiatura, mysz, drukarka, w j. niemieckim, • 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-27-67
KOMPUTER PC 48616 MB RAM, CD-ROM. monitor mono, 
klawiatura, mysz, Windows 95, Office 97, karta muzyczna, 
drukarka Panasonic KX-P1180, - 550 zł. Gostyń, tel. 
065/572-08-41

monitor kolorowy, Windows 95, gry, - 320 zł. Lubin, tel. 
0605/35-94-28
KOMPUTER PC 486DX2/66 8 MB RAM, HDD 260 MB, FDD
1.44 MB, karta grafiki 1 MB, oryginalny IBM, obudowa mini 
tower, Win 95, MS Office, - 180 zł. Wrocław, tel., 
0607/74-05-95
KOMPUTER PC 486DX2/66 INTEL 8 MB RAM, karta grafiki 
SVGA, FDD 1.44 MB, HDD, CD-ROM. monitor kolorowy 14’ . 
klawiatura, mysz, oprogramowanie, - 320 zł. Wrocław, tel. 
0503/97-10-50
KOMPUTER PC 486DX2/8016 MB RAM, HDD 640 MB, FDD
1.44 MB, CD-ROM x8, karta muzyczna, karta grafiki 2 MB, 
monitor 14*. klawiatura, mysz, podkładka, Windows 95,25 
gier, - 490 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-49-08 
KOMPUTER PC 586 16 MB RAM, HDD 300 MB. CD ROM, 
FDD 1.44, monitor kolor, - 270 zł. Wrocław, tel. 071/354-28-63 
KOMPUTER PC 586/150 AMD CD ROM, 8 MB RAM. HDD 
400 MB, komplet 480 zł. Wrocław, te l..322-20-18, 
0503/67-75-02
KOMPUTER PC PENTIUM 16 MB RAM, HDD 300 MB, 
CD-ROM, FDD 1.44 MB, karta graficzna, monitor kolorowy, 
stan idealny, - 370 zł. Wrocław, tel. 0608/67-17-57 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 INTEL COMPAO 32 MB

15" -1.800 zł, modernizacja komputerów, napra
wa akcesoria. Lutynia, tel. 071/317-12-63, 
0603/2233-97 80011061

KOMPUTER PC PENTIUM 133 obudowa Mini Tower, moni
tor Svga color, CD ROM, grafika 1 MB, muzyka, HDD 500 
MB, Windows 95, Office, gry, cena 580 zł. Wrocław, tel. 
0501/98-49-83
KOMPUTER PC PENTIUM 133 COMPA016 MB RAM, HDD 
720 MB, FDD 1.44 MB, CD-ROM x8. karta grafiki 2 MB, 
karta muzyczna SB AWE 32. Win 95. MS Office, obudowa 
desktop, - 450 zi. Wrocław, tel. 0607/74-05-95 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB, HDD 2.1 GB, FDD 
1.44 MB, CD-ROM, mysz, klawiatura, monitor kolorowy cy
frowy 15', gwarancja, • 650 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 150 32 MB RAM. HDD 1.6 GB. 
karta graficzna ATI 2 MB. karta muzyczna zgodna z SB16, 
CD-ROM x12, monitor 15' Philips,,z głośnikami, klawiatura, 
mysz, - 660 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 ADX FDD 1.44 MB, 32 RAM,
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CD-I

8 /4/32 + oprogramowania 
3 0 0  GASY CD Creator 
3 0 - 7 , “  Z  M B  B u fo r

Teac 12/10/32 (b u rn  p ro o f)

5 9 9 ; = "  6 4 0 r

K T  1 3 3 ,  A T A 1 O O , 
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B O O i ,  A T A IO O

Muzyka AudloGodeo *37,30 
DtfO-ROM D vD  L O 1 W 4 P  |jg  
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 M o n ito r
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11880,-

D ysk i Tw acde 
HDD
3  lata gwaran

Ouantum 
2 0  G B  ATA IOO 54 0 0 ob r . -  365.- 
3 0  G B  ATA IOO 54QOobr. -  4 50 .-  
2 0  G B  ATA IOO 7200 ob r. -  4 5 0 .

8 6 9 9 . -
Gana afare awji t a jw o n to y o  -

I

D rukarki
H € V g L 6 f I Ł .  
P A r ^

h p
h p  B 4 0 C  -  3 9 5 . -  
h p  9 3 0 C  -  5 9 5 . -  
h p  9 5 9 C - 7 7 0 . -

Faxj
Mo  
Pentagram
Omen 56k. w -  85.- 
Hex 56k. w -  ł09.-
DiaMo S6k. w.- I65.- 
Dlablo 56k. ł -  275.- 
Predator S6k. Ł -  249.-

wszystkie ceny zawierają podatek VAT PP
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K O M P U T E R Y
SZYBKIE, NIEZAWODNE DOWOZIMY I INSTALUJEMY GRATIS*

f t o c m r M C d m n 7 0 0 l l s \  
PŁY1A GŁÓWNA Lucfcy star Afi93 
WBłTYlATOR ŁOŻYSKOWANY 

PAMĘĆ RAM 64 MB 
DYSK TWARDY 10 GB SEAGATE AIA-100 

CD ROM S2 X LG 
KARAGRAF.RMTNTM64 32MB 

KARTA MUZYCZNA AC97 3D SOUND
m m m m m

Fddl M 
KLAWAJURABtc 

MYSZł PODKŁADKA A tadi P M

V  RATA od 84 J

r  Procesor AMD D inn 800 Mhz ^  
PŁYTA GŁÓWNA ECS K7VZXMATX 

WENTYLATOR ŁOŻYSKOWANY 
PAMĘĆ RAM 64 MB 

DYSK TWARDY 10G8 SEAGATE AIA-100 
CD ROM 52 X LG 

KARTA GRAF. RIMA TNT M64 32 MB 
KARTA MUZYCZNA AC97 JO SOUND 

OBUDOWA MD ATX230W
w l

KLAWIATURA Btc 
MYSZ ♦ PODKŁADKA A fe fc PSI2

1679,-
V  RATA od 83 J

Pncasar AH) AHon 850 I tz  ^  
PŁYTA GŁÓWNA ECS K7VZX MATX 

WENTYLATOR ŁOŻYSKOWANY 
PAMĘĆ RAM (4 MB 

DYSK TWARDY 10GB SEAGATE AIM00 
CO ROM 52 X LG 

KARTA GRAF. RMA TNT IIM 32 MB 
KARTA MUZ. AC 97B 3DSOUND 

OBUDOWA MD A ft  230W 
Fdd 144 

KLAWIATURA Btc 
MYSZ* PODWADKAA4tachPSfl

1959,-
V  RATA od 97 J

f  Procesor M  Ptnlun 750 Mhz 
PŁYTA GŁÓWNA Lucfcy Star A693 
WBfTYLATOR ŁOŻYSKOWANY 

PAMĘĆ RAM 64 IB 
DYSK TWARDY 10 GB SEAGATE A2A-100 

CO ROM 52 X LG 
KARTA GRAF. M  TNT M64 32 MB 

KARTA MUZYCZNA ACJ7 3D SOUND 
OBUDOWA MU ATX230W 

Fdd 1.44 
KLAWIATURA Btc 

MYSZ ♦ P00KADKAA4tach PSI2

2049,-
V  RATA od 99 J

Pncoor hW Cd«nn 01  H b \  
PŁYTA GŁÓWNA Aarp 6AI15E 
WENTYLATOR ŁOŻYSKOWANY 

PAMEĆ RAM 64 MB 
DYSK TWARDY 10 GB SEAGATE ATA-100 

CO ROM 52 X LG 
KARTA GRAF. RMA TNT M64 32 MB 

KARTA MUZYCZNA AC'97 30 SOUND 
OBUDOWA IDIAIX230W 

Fdd 1.44 
KLAWIATURA Btc 

MYSZ ♦ PODKŁADKA A4tech PSfl

1609,
V  RATA od 79 J

LE T N IA  2
53-018 W R O C Ł A W  
Pn-Pt 9-17 
e - m a l l  I n f o i

tel 71 339 77 97 
tel 71 339 77 98 

fax 71 339 77 92 
l p r l m u s . p l

Monitor 15” od 569 zł
Monitor 17” od 749 zł
FaxModemy 79 zl
Drukarki 229 zl
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3 CD O  —
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■ 2 LATA GWARANCJI 
■ 24 GODZMNY CZAS REALIZACJI 

■  ZAMÓWIENIA 
DOSTAWA NA TERENE 

DOLNEGO ŚLĄSKA GRATIS*
*dla zamówień powyżej 3500.-

HDD 503 MB, karta grafiki, karta muzyczna, mysz, CD-ROM 
8 x, 2 szuflady wysuwane, monitor kolorowy Goldstar, - 400 
zł. Blachownia, woj. częstochowskie, tel. 0502/16-91-74 po 
godz. 15
KOMPUTER PC PENTIUM 166 INTEL 16 MB RAM. HDD 

. 1.7 GB, CD-ROM x40, monitor kolorowy, • 790 zł. Bolesła
wiec, tel. 0501/76-66-56
KOMPUTER PC PENTIUM 166 FDD, HDD, CD-ROM, mo
nitor kolorowy, klawiatura, mysz, okablowanie, stan b. dobry 
- 850 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-17-44,0603/44-53-60 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 32 MB RAM, HDD 1 GB, 
monitor 15", drukarka, komputer Pentium 233, pełne wypo
sażenie, z monitorem 17" (lub bez), cena 300-600 zł/szt. 
Glinka, gm. Góra, tel. 0605/85-57-01 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 HDD 1.3 GB, 20 MB RAM, 
CD-ROM, obudowa tower, monitor 14" kolorowy, - 750 zł. 
Nowogród Bobrzański, tel. 068/327-65-55 wewn. 133, 
0608/11-38-19
KOMPUTER PC PENTIUM 166 32 MB RAM. HDD 1.5 GB, 
FDD 1.44 MB, CD-ROM x32, SVGA 4 MB PCI, karta mu
zyczna Sound Blaser, głośniki 100 W, obudowa mini tower, 
monitor kolorowy 15" cyfrowy z OSD, klawiatura, mysz, Win
dows 98,Office 2000, stan idealny, - 860 zł. Wrocław, tel. 
0604/54-45-34
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 2.1GB, 40 MB RAM. 
karta grafiki 4MB, SB 64, CD-ROM x24, płyta główna ASUS 
+ osprzęt, - 580 zł. Wrocław, tel. 0605/04-38-59 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX INTEL 32 MB RAM, 
HDD 2.1 GB, nagrywarka CD-R, SCSI, FDD 1.44 MB, karta 
grafiki 2 MB, karta muzyczna zgodna z SB 16, obudowa midi 
ATX, klawiatura, Windows, Office, • 680 zł.. Wrocław, tel. 
368-17-04 v
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX INTEL 32 MB RAM. 
HDD 2:1 GB. CD-ROM x36, karta graficzna 2 MB, karta mu
zyczna 16-bit., FDD 1.44 MB, - 420 zł. Wrocław, tel. 
071/325-96-70,0502/30-11-19 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 FDD, HDD, CD-ROM. mo
nitor kolorowy, okablowanie, stan b. dobry, cały zestaw • 920 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-17-44,0603/44-53-60 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 procesor Cyrix 200 MHz, 
FDD, HDD 2.1 GB, karta grafiki 2 MB, karta muzyczna, 
CD-ROM x24,32 MB RAM, monitor 15*. -1.000 zł. Legnica, 
tel. 076/856-35-09,0603/55-70-44 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 24 mb ram, hdd 2.1 
gb. monitor Adiwa 15” kolor, karta muzyczna + głośniki, dru
karka HP 690 C+, -1.100 zł. Opole. tel. 0604/40-25-59 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX CD-ROM 40x. płyta 
główna do 466 Mhz, monitor cyfrowy, klawiatura, mysz, oka
blowanie, karta grafiki 4 MB, karta muzyczna Sound Blaster 
Pro, gry, muzyka (MP3), program antywirusowy, - 750 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-43-58,0600/21-66-75 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX CD-ROM x 32. HDD 
1.1 GB, karta grafiki S3 Virge, karta muzyczna i sieciowa, - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/350-82-88 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 64 MB RAM, HDD 2.5 
GB, CD-ROM, karta muzyczna, monitor kolorowy 14\ obu
dowa mini tower, • 950 zł. Wrocław, tel. 784-83-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1 
GB, FDD, CD-ROM, karta grafiki 1 MB, karta muzyczna, 
obudowa midi ATX, monitor 14", SVGA, kolorowy, klawiatu
ra, mysz, pad, na gwarancji* - 850 zł. Wrocław, tel. 
0501/38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX płyta główna do 500 
MHz, 64 MB RAM, HDD 2.1 GB, FDD, grafika Riva 128 AGP, 
karta muzyczna,' CD-ROM, nagrywarka, oprogramowanie, 
mysz, klawiatura, -1.100 zł. Lubin. tel. 0604/47-01-09 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX płyta główna Asus, 
HDD 2.1 GB, 64 MB RAM, karta grafiki Riva TNT2 16 MB, 
karta muzyczną, FDD 1.44 MB, CD-ROM x48, obudowa midi 
tower, klawiatura, mysz, oprogramowanie Windows «98 • 
1.000 zł lub z monitorem 15", OSD, - 1.350 zł. Sulechów, 
tel. 068/385-83-21 /
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX monitor 15", klawiatu
ra, mysz, -1.200 zł. .Wałbrzych, tel. 074/849-14-33 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX INTEL 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, CD-ROM, FDD 1.44 MB. karta grafiki SVGA 
S3 2 MB, karta muzyczna zgodna z SB 16, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, Windows, Office, - 830 zł. Wrocław, 
tel.368-17-04
KOMPUTER PC PENTIUM 75 HDD 220 MB, 16 MB RAM, 
karta grafiki 1 MB PCI, karta muzyczna ALS 100 16 BIT, 
CD-ROM, obudowa big tower, - 230 zł. Lubin, tel. 
0603/48-42-64 *
KOMPUTER PC PENTIUM 90 nie kompletny (bez HDD! FDD 
i pamięci RAM), -140 zł. Wrocław, tel. 071/349-47-58 
KOMPUTER PC PENTIUM 90 IBM 16 MB RAM, FDD 1,44, 
HDD 540 MB, PS/2, SVGA 1 MB(2), 2xUSB, port podczer
wieni, obudowa Desktop. Wrocław, tel. 071/349-47-58 
KOMPUTER PC PENTIUM II233 stan b. dobry, 32 MB RAM 
(DIMM), HDD 2,5 GB Caviar, CD-ROMx24, ATI #D Rage II 
4 MB PCI, sound Yamaha .30, obudowa ATX, dowód zaku
pu. wszystkie sterowniki, dokumentacja, - 900 zł. Nysa, tel. 
077/433-43-24
KOMPUTER PC PENTIUM II 266 64 MB RAM, HDD 6,4 
GB, CD-ROM x 24, karta grafiki 3 DFX Banshee, monitor 
15", głośniki, karta sieciowa, karta muzyczna -1.000 zł. Wro
cław. tel. 0503/77-29-76
KOMPUTER PC PENTIUM II266 HDD 4.3 GB, 32 MB RAM, 
FDD 1.44 MB. CD-ROM x32, karta grafiki S3 4 MB AGP. 
karta muzyki, klawiatura, mysz, na gwarancji, - 830 zł. Wro
cław, tel. 0602/85-86-87
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON płyta bx atx, 
128ram, hdd 4.3 gb, fdd, cd-rom x36, Nvidia Riva tnt 32 pro, \ 
muzyka 16 bit, klawiatura, mysz, głośniki, drukarka Epson
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LQ 550, monitor cyfrowy 17", - t.600 zł. Bielawa, tel. 
074/833-10-09.0606/97-61-63 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON 64 RAM. HDD 
4.3 GB, CD ROM 36x, karta muzyczna, grafiki 4 MB, ATX - 
890 zł, monitor NEC Multisync M 500, z głośnikami - 360 zł. 
Legnica, tel. 0503/85-74-89
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 AMD 96 MB RAM, HDD 
20,1 GB Barracuda II, FDD 1,44. CD-ROM x22, akcelerator 
VOODOO, modem we w., aktywne głośniki, monitor 15" Be- 
linea, gotowy do DVD -1.599 zł. Wrocław, tel. 071/785-67-79 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 AMD 32 MB RAM, HDD 
2.5̂  CD-ROM x 48. Voodoo 6 MB. SB 128, modem Motoro
la, monitor 14 cyfrowy, kpi., dużo gier -1.150 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-42-13
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 64 MB RAM. 
HDD 3.2 GB, FDD 1.44, CD-ROMx 32, S3 Trio MGP 4 MB, 
karta mzuyczna, głośniki/monitor 14", -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 0603/40-09-94
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 HDD 8.4 GB, DVD x6. 
RAM 128 MB. SVGA-Virge GX2. akcelerator Voodoo 2 8 
MB, karta muzyczna, MT, - 1.590 zł. Wrocław, tel. 
071/372-37-18
KOMPUTER PC PENTIUM II300 M2 IBM 32 MB RAM, HDD
3.2 GB, FDD, CD-ROM x24, karta grafiki 2 MB, karta mu
zyczna. obudowa midi ATX, monitor 14". SVGA, kolorowy, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.050 zł. Wrocław, 
tel. 0501/38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 64 MB RAM, FDD 1.44 
MB, HDD 3.2 GB, CD-ROM x10, karta graficzna 8 MB AGP, 
karta muzyczna, obudowa MT, klawiatura, mysz, monitor 15" 
Optiyiew, -1.300 zł. Wrocław, tel. 071/368-71 -06 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON A HDD 3.2 GB, 
32 MB RAM, CD-ROM x32, karta muzyczna na płycie głów
nej, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/783-35-44,0601/75-26-68 
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM, 
FDD 1.44 MB. HDD 17 GB, CD-ROM x48. karta SVGAATI8 
MB AGP, obudowa ATX, karta muzyczna, głośniki, stan b. 
dobry, - 1.350 zł. Bolesławiec, tel. 0502/36-21 -58 
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON HDD 1.7 GB, 
CD-ROM, karta muzyczna Savage 8 MB AGP, TV OUT, 32 
MB RAM, drukarka, komplet - 1100 zł. Lubsko, tel. 
0608/34-17-08
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM, 
CD-ROM x40, karta grafiki ATI AGP, karta muzyczna Sóund 
Blaster Pro, monitor cyfrowy, klawiatura, mysz, obudowa mini 
tower, oprogramowanie narzędziowe, gry, muzyka (MP3), 
kpi., stan idealny, -1.050 zł. Świebodzice, teł. 074/854-43-58, 
0600/21-66-75
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 (128) MB 
RAM. HDD 3.01 GB, FDD 1.44 MB, karta grafiki AGP x2 8 
MB, karta muzyczna PCI, modem wewnętrzny, radio FM, 
CD-ROM x32, ATX, - 950 zł. Wrocław, teł.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. Wrocław, tel. 071/357-93-64 
KOMPUTER PC PENTIUM II 350 Intel BOX. 64 MB, HDD 
10 GB, CD ROMx 52. SVGA 4 MB, karta muzyczna, monitor 
15", cyfrowy, programy, - 1.400 zł. Dzierżoniów, tel. 
0503/33-57-53
KOMPUTER PC PENTIUM II 350 128 MB RAM, HDD 1.1 
GB. AGP SIS 8 MB, CD-ROM, monitor 15", drukarka HP 
560, kolorowa, głośniki aktywne, -1.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-69-24 -2
KOMPUTER PC PENTIUM II350 64 MB RAM, HDD 17 GB. 
CD-RW, SVGA 16 MB. obudowa Midi ATX, stan idealny - 
1.280 zł + monitor 15" cyfrowy SVGA, OŚD, stan idealny -. 
320 zł, razem - 1.580 zł. Wrocław, tel. 0501/46-01-89 
KOMPUTER PC PENTIUM II350.2001 r.-procesor Intel S12 
Casch, 128 MB RAM, HDD 20.4 GB, karta grafiki Riva TNT 
2 32 MB, karta muzyczna 64 bit, CD-ROM x50, monitor cy
frowy 17" -1750 zł, drukarka Lexmark - 250 zł oraz karty TV, 
stero, text - 300 zł, klawiatura i mysz gratis. Wrocław, tel. 
352-14-25
KOMPUTER PC PENTIUM II366 CELERON karta graficz
na ATI 8 MB, karta dźwiękowa, 96 MB RAM, modem, FDD, 
HDD 6.4 GB, CD-ROM (50x), - 1.250 zł. Jawor, tel. 
0605/52-33-59
KOMPUTER PC PENTIUM II 366 32 MB RAM, HDD 4.3 
GB, FDD, CD-ROM x 32, karta grafiki 8 MB, karta muzycz
na SB16, modem, karta sieciowa, klawiatura, mysz, głośniki 
240 W, -1.200 zł. Milicz, tel. 071/383-10-62 
KOMPUTER PC PENTIUM II 366 CELERON HDD 6.4 GB, 
64 MB RAM BX. CD-ROM x24, karta graficzna 8 MB, karta 
muzyczna 16-bit., obudowa ATX. klawiatura, mysz, -1.200 
zł lub zamienię na samochód. Wrocław, tel; 071/327-47-60, 
0502/04-12-41
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD HDD 6.4 GB, FDD, 
CD-ROM x44, modem Motorola, karta muzyczna, głośniki, 
karta grafiki S3 Trio 3D 2x8 MB, klawiatura, mysz, monitor 
czarno-biały, monitor kolorowy cyfrowy 15", drukarka kolo
rowa Lexmark, oprogramowanie, - 2.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/645-61-31
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 AMD 64 MB RAM. HDD
4.3 GB, 8 MB SVGA, AGP, ĆD-ROM, FDD, karta muzycz
na, modem, klawiatura, mysz, - 1.100 zł. Lubin, tel. 
0604/47-01-09
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 2.1 GB, CD-ROM, karta muzyczna, karta grafiki 6 MB, 
modem Zoltrix (w opcji monitor 15"), • 990 zł. Wrocław, tel.

: 071/338-20-99.0602/33-74-81

KOMPUTER PC PENTIUM II 400 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 6.4 GB, karta grafiki 8 MB, TV-out, karta muzyczna 
Sound Blaster 128, CD-ROM Teac x32, FDD 1.44 MB, obu
dowa ATX, klawiatura, mysz, - 1.550 zł. Wrocław, tel. 
0501/92-22-04
KOMPUTER PC PENTIUM II433 CELERON FDD. HDD 4.3 
GB, CD-ROM x32, 64 MB RAM, obudowa Big tower, SVGA 
AGP 8 MB, wyjście TV, - 1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/322-93-42 ’
KOMPUTER PC PENTIUM II 450 INTEL 64 MB RAM BX, 
HDD 20 GB, CD-ROM x50, karta graficzna 8 MB AGP, karta 
muzyczna, obudowa ATX, klawiatura, mysz, - 1.390 zł lub 
zamienię na samochód. Wrocław, tel. 071/351-54-40, 
0502/04-12-41
KOMPUTER PC PENTIUM II 466 Intel Pentium Celeron, 
CD-ROMx 40, 64 MB RAM, HDD 4.3 GB, obudowa mini, 
karta grafiki, mysz, karta muzyczna, FDD 1.44 MB, - 950 zł. 
Oława; tel. 0609/07-72-74
KOMPUTER PC PENTIUM II466 CELERON HDD 6.4 GB, 
RAM 64 MB, SVGA16 MB, CD ROMx 40. karta muzyczna, 
modem 56 k. ATX, gwarancja • 1.200 zł, monitor 15" - 250 
zł. Wrocław, tel. 0501/40-27-77 
KOMPUTER PC PENTIUM II 466 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 3.2 GB, karta graficzna 8 MB ATI Rage AGP, CD-ROM 
x44, karta muzyczna 16-bit., monitor 14", klawiatura, mysz, 
- 1.040 zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 Riva TNT 2, Pro 32 MB, 
tuner TVAvier, 128 MB RAM, CD-ROM x52, HDD 20.4 GB, 
oprogramowanie i filmy D, VX. - 1.900 zł. Wrocław, tel. 
071/355-86-92
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 HDD 13 GB Barracuda. 
128 MB RAM, płyta główna ABIT, CD ROM x 52 LG, karta 
grafiki 32 MB. - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0602/81-54-42 
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 3.2 GB. CD-ROM x40. FDD 1.44 MB. karta muzyczna, 
głośniki, karta grafiki Riva 8 MB AGP, klawiatura, mysz, mo
nitor kolorowy 14", drukarka Epson LQ 550, -1.350 zł. Wro
cław, tel. 364-58-39
KOMPUTER PC PENTIUM II500 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 17 GB, karta grafiki Geforce II MX (TV-OUT), Sound 
Blaster Live, nagrywarka HPx8x4x32, DVD Hitachi, CD-ROM 
Pioneer x36, kierownica Logic 3, pedały, dżojstik Dexxa, mo
nitor 15" CTX, CD 75 szt., klawiatura, mysz, - 5.000 zł. Wro
cław, tel. 071/327-80-56 wieczorem i 
KOMPUTER PC PENTIUM II 550 DELL 64 MB RAM, HDD 
10 GB, karta grafiki Ati, karta muzyczna i sieciowa zintegro
wane na płycie głównej - 1.450 zł oraz skaner Umax S-12, • 
220 zł. Wrocław, tel. 0609/49-48-37 
KOMPUTER PC PENTIUM II566 CELERON 64 RAM, HDD 
15 GB, CD ROM 48x, karta muzyczna, grafiki do 16 MB, 
ATX -1.150 zł, monitor NEC Multisync M500, z głośnikami • 
360 zł. Legnica, tel. 0503/85-74-89 
KOMPUTER PC PENTIUM II 566 CELERON 64 MB RAM. 
HDD 20. FDD, karta grafiki Riva TNT 16, karta muzyczna, 
CDx40, obudowa mini tower, klawiatura, mysz, - 1.460 zł. 
Wrocław, tel. 0501/39-16-66
KOMPUTER PC PENTIUM 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 dysk 10 GB, 
64 MB RAM, Adax Flex, klawiatura, mysz, głośniki, Windows, 
bez monitora, -1.950 zł. Wrocław, tel. 0601/70-34-29 
KOMPUTER PC PENTIUM II 633 CELERON 64 MB RAM. 
HDD 10 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM x50 CTX, karta grafiki 
810, karta muzyczna, mysz, klawiatura, monitor 15", -1.500 
zl. Wrocław, tel. 071/345-49-78 
KOMPUTER PC PENTIUM II 667 CELERON ADAX BRA
NŻO dysk 20 GB, DVD, Windows, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 
0501/93-06-64
KOMPUTER PC PENTIUM II667 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM x40 Asus, karta grafiki TNT 16 MB, 
muzyki 16 bit, fax-modem 56k oraz karta sieciowa zintegro
wane na płycie gł.. FDD 1.44 MB, obudowa midi ATX, kla
wiatura, mysz, głośniki, gwarancja, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 
0602/85-86-87
KOMPUTER PC PENTIUM II 700 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki 16 MB z akcelera
cją, karta muzyczna, monitor cyfrowy 15", głośniki, stan b. 
dobry, -1.700 zł. Wrocław, tel. 071/322-21-34,0502/13-08-29 
KOMPUTER PC PENTIUM III 400 AMD HDD 4.3 GB, karta 
graficzna 3Dfx, 32 MB RAM, CD-ROM x40, -1.300 zł. Zielo
na Góra, tel. 068/320-00-71 po godz. 18 
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 64 MB RAM, płyta BX, 
Voodoo I112 MB, HDD 1.2 GB, karta muzyczna Genius Live, 
głośniki, obudowa midi ATX, - 1.290 zł. Strzelin, tel. 
071/392-29-75
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 64 MB RAM. HDD 17.1 
GB, na gwarancji, monitor kolorowy, 15", cyfrowy, drukarka 
HP 610 + stolik pod komputer, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 
071/365-56-73 po godz. 17,0607/31-49-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 550 m  gwarancji, kpi. doku
mentacja, płyta DFIVDMA 66 slot 1,128 DIMM, karta grafi
ki Riva TNT II M64 32 MB, karta muzyczna SB 128, FDD 
1,44 MB, HDD 17 GB, CD-ROM CTX x54, obudowa midi 
tower ATX GM 30, monitor Samtron 15". Bielawa, tel. 
074/833-23-59,0608/63-12-39 
KOMPUTER PC PENTIUM III 550 INTEL 128 MB RAM, HDD 
10.1 GB, CD-ROM x48, FDD 1.44 MB, Ati Rage Pro, karta 
dźwiękowa, obudowa ATX, stan b. dobry, • 1.450 zł. Wro
cław, tel. 0609/67-17-57
KOMPUTER PC PENTIUM III 550 64 MB RAM, HDD 6.4 
GB, karta graficzna, FDD 1.44 MB, karta sieciowa, CD-ROM 
x40, klawiatura, mysz, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0604/85-52-26 

. KOMPUTER PC PENTIUM III 600128 MB RAM, płyta głów

na ABIT,„CD ROM x 52, HDD 30 GB, monitor Daewoo, • 
2.000 zł. Wrocław, tel. 0602/81-54-42 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 DURON ADAX GAMMA 
Win 98, micro ATX, -1.900 zł. Wrocław, tel; 0501/60-83-79 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 DURON cd-rw (x8x4x32), 
64 mb ram, hdd 4,3 gb, karta grafiki ATI Xpert 2000 32 mb, 
klawiatura, mysz, - 1.590 zł. Wrocław, tel. 0603/29-77-84 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON 64 MB RAM, 
k. grafiki Savage 4 AGP, FDD 1.44 MB, CD-ROM x50, karta 
muzycżna, głośniki, obudowa midi ATX, klawiatura, fax-mo- 
dem, mysz, Win *98. - 1.430 zł lub z monitorem 15". Wro
cław, tel. 372-64-11 rano
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON II64 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
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, FDD 1.44 MB, kar
ta grafiki 8 (16/32) MB AGP, karta muzyczna, obudowa midi 
ATX,’ klawiatura, musz, ew. monitor kolorowy 14", gwaran
cja, -1.290 zł. Oława, tel. 0605/27-64-42 
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, fax-modem 56k V.90. monitor cyfrowy 15", 
oprogramowanie, stan idealny, - 1.590 zł (możliwy dowóz). 
Wrocław, tel. 071/787-88-33,0504/94-59-99 
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, HDD 8.4 GB, CD-ROM x50, karta grafiki Intel 810, kar
ta muzyczna AC97, obudowa ATX, klawiatura, mysz, moni
tor kolorowy 15", cyfrowy, - 1.580 zł. Międzygórze, tel. 
074/813-52-39 po godz. 18,0607/53-64-52 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 DURON 64 MB RAM, 
HDD 6.1 GB, FDD, karta grafiki SVGA Riva TNT 16, karta 
muzyczna, CDx36, obudowa mini tower ATX, klawiatura, 
mysz, - 1.340 zł. Wrocław, tel. 0602/51-49-26 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 ATX bez monitora, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 0600/25-86-44 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 AMD Athlon, HDD 3,2 
GB, 32 MB RAM, VooDoo 3, CD-ROM x24, 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, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.340 zł. 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. Wro
cław, 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 Ili 700 CELERON nowy, 

2 lata gwarancji, 64 MB RAM, HDD 20 GB, 
CD-ROM x48, karta grafiki Riva TNT II 32 MB, 
karta dźwiękowa, głośniki dynamiczne, obudo
wa midi ATX, klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 
15", drukarka atramentowa HP 640C, bezpłatny 
dowóz i instalacja na terenie Dolnego Śląska, 
faktura, możliwość zakupu na raty. • 2.990 zł, 
Wrocław, tel. 071/341-55-16 01030641 

KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, USB, AGP 4x, karta grafiki Riva TNT2 32 MB, 
karta muzyczna, CD-ROM x52, FDD, obudowa ATX, mysz, 
klawiatura, głośniki, nowy, 12 mies. gwarancji, możl. zmiany 
konfiguracji, -1.750 zł. Trzebnica, tel. 0504/92-96-11 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON II 128 MB 
RAM, HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki 16 MB z ak
celeracją, karta muzyczna 16 bit, monitor cyfrowy 15", kla
wiatura, mysz, głośniki 180 W, obudowa ATX, stan idealny, • 
1.730 zł. Wrocław, tel. 071/321-51-56,0502/09-67-71 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON II HDD 17 GB 
(Seagate), CD-ROM x50,64 MB RAM, karta grafiki Riva TNT 
IIM64 AGP, karta muzyczna, głośniki, stan b. dobry, • 1.699 
zł. Wrocław, tel. 329-83-99.0503/56-86-75 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 DURON HDD 20 GB. 
SVGA 32 MB. 64 MB RAM, CD ROMx 48, karta muzyczna, 
ATX - 1.490 zł, monitor 15" - 300 zł, 17" - 500 zł. Wrocław, 
tel. 0501/40-27-77
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 11128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB. CD-ROM x 40. karta grafiki Riva 
TNT2 M64 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15". SVGA, 
kolorowy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwa- 

. rancji, -1.990 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 VIA CYRIX III 128 MB
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RAM DIMM, HDD 8.4 GB, CD-ROM x40, karta grafiki i810 
AGP, karta muzyczną, monitor 15". SVGA, kolorowy, obu
dowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, -1.490 
zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 DURON AMD, 2001 r. 
128 MB RAM, HDD 20 GB (ATA100), karta grafiki MSI Geo- 
force 2 MX (TV-OUT), karta muzyczna, DVD Samsung 
x12/40, obudowa midi ATX, mysz, klawiatura, nowy, na gwa
rancji - 2.399 zł lub z monitorem 17" Compaą (OSD, mikro
fon, 1600x1200) - 2.899 zł. Wrocław, tel. 071/359-36-93, 
0603/47-28-90
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 733 nowy, 2 lata gwa

rancji, 128 MB RAM, HDD 30 GB, nagrywarka 
CD-R i CD-RW, karta grafiki GeForce 32 MB, kar
ta-dźwiękowa Sound Blaster 128, fax-modem, 
głośniki dynamiczne, obudowa midi ATX, klawia
tura, mysz, monitor cyfrowy 17” • 3.960 zł, bez
płatny dowóz i instalacja (na terenie Dolnego Ślą
ska), raty, faktura. Wrocław, tel. 071/341-55-16 
01030651

KOMPUTER PC PENTIUM III 733 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, karta grafiki 32 MB, DVD, karta muzyczna, mo
nitor cyfrowy 15" z OSD, drukarka kolorowa Epson, stan ide
alny, - 2.250 zł. Wrocław, tel. 0607/49-27-52 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 64 mb ram, svga 
agp 4 mb, płyta główna ata 100, cd-rom x52 LG, hdd Seaga
te, karta muzyczna, monitor koforowy z osd, -1.550 zł. Gry
fów Śląski, tel. 0603/21-79-06 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON płyta główna do
1.2 GHz, HDD 20 GB, 64 MB RAM DIMM 133, CD-ROM 
x52, karta grafiki SiS do 64 MB, karta muzyczna SiS fuli 
duplex, USB, LAN, obudowa ATX, klawiatura, mysz, moni
tor kolorowy 15", cyfrowy, stan b. dobry, - 1.790 zł. Między
górze, tel. 074/813-52-39 po godz.17,0607/53-64-52 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 64 MB RAM, 
CD-ROM x 50, HDD 8,4 GB, nYidia Vanta 16 MB AGP, Via 
Ac’97, FDD 1,44 MB, obudowa midi tower ATX, klawiatura, 
mysz, na gwarancji - 1.460 zł, monitor 15", cyfrowy, OSD - 
280 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 muzyczna. CDx40, obudowa mini tower ATX, klawia
tura. 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 SVGA 16 MB TNT, karta 
muzyczna, 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, 
kolorowy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwa
rancji, - 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, 
obudowa 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, obu
dowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, -1.690 
zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 800 DURON 128 MB 

RAM, HDD 30 GB, CD-ROM (52x), Savage 4 32 
MB, SB 16, FDD 1.44 MB, obudowa midi tower, 
klawiatura, mysz, oprogramowanie, na gwaran
cji, • 1.780 zł. Legnica, tel. 076/854-16-87', 
0606/15-67-49 01030171

O  KOMPUTER PC PENTIUM III 800 nowy, 2 lata gwa
rancji, 128 MB RAM, HDD 40 GB, DVD x 12, karta 
grafiki GeForce 32 MB, karta dźwiękowa Sound 
Blaster Livel, głośniki dynamiczne, obudowa 
midi ATX, klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 17" 
(płaski ekran) • 4.590 zł, bezpłatny dowóz i inst 
na terenie Dolnego Śląska, raty, faktura. Wrocław, 
le i. 071/341-55-16 01030661

KOMPUTER PC PENTIUM III 800 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, karta grafiki Geforce 2MX 32 MB, DVD, FDD. 
modem 56k, obudowa ATX, klawiatura, mysz, nowy, na gwa
rancji, możliwa inna konfiguracja, faktura VAT • 2.150 zl lub 
z monitorem 15" - 2.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0603/10-97-23 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 /133 MHz (INTEL). 64 
MB RAM, HDD 17 GB, CD ROM ASUS 40, karta graficzna 
RIVATNT 2 16MB M64, karta muzycżna Diamond Multime
dia, płyta główna Biostar. FDD 1,44; monitor 15" Daytek 
cyfrowy, mysz - częściowo na gwarancji, - 2.299 zł. Wro
cław. tel. 071/372-65-54,0601/43-67-90 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 DURON 128 MB RAM, 
HDD Seagate 20 GB, DVD-ROM Creative x5x32, karta gra
fiki Riva TŃT2 Pro 32 MB. dekoder DVD Creative DXR2, 
TV-OUT AC3, klawiatura, głośniki, słuchawki z mikrofonem, 
kieszeń na dysk, gra DVD, gwarancja, -1.900 zł lub z moni
torem cyfrowym 15" - 2.250 zł. Wrocław, tel. 0502/31-63-84 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 DURON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM CTX x52, karta grafiki Riva TNT2 Pro 
32 MB, klawiatura multimedialna, słuchawki z mikrofonem, 
głośniki, kieszeń na dysk, gra DVD, oprogramowanie, gwa
rancja, monitor cyfrowy 15", - 2.100 zł. Wrocław, tel. 
0606/27-60-95
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 INTEL 128 MB RAM, HDD
10.2 GB, CD-ROM x48. FDD 1.44 MB. k. graficzna Intel 
810E, karta dźwiękowa, obudowa desktop ATX, stan ideal
ny, - 1.550 zł. Wrocław, tel. 0609/67-17-57 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 DURON 128 MB RAM. 
HDD 30 GB. karta grafiki Ati AGP + 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. Wrocław, 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 Geeforce 32 MB AGP, karta muzyczna', monitor 15", 
SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, 
na gwarancji, - 2.210 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMQ DURON 128 MB 
RAM DIMM BX. HDD 20 GB. CD-ROM x40. karta grafiki 64 
MB AGP. karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obu
dowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad. na gwarancji, • 1.980 
zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 256 MB
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- i i t s  PLAYSTATION

■ L uzywa

RAM DIMM BX, HDD 20 GB, CD-ROM *40, karla grafiki 
Riva Geeforce 32 MB AGP, Karta muzyczna, monitor koloro
wy 17", SVGA, OSD, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, 
pad, na gwarancji, - 2.550 zł. Wrocław, tel. 0600/36-48-77 
KOMPUTER PC PENTIUM III 866 płyta główna Gigabyte 
BX 2000+ ATX, 133 MHz, 128 MB RAM, karta graficzna Riva 
TnT-2 32 MB AGP, FDD 1.44 MB, HDD 30 GB Seagate (7200 
obr.), CD-ROM x48, karta muzyczna’Yamaha 128 PCI, obu
dowa midi ATX, klawiatura, mysz, głośniki Creative, nowy, 2 
lata gwarancji - 2.399 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-06 
KOMPUTERY PC PENTIUM 133 nie kompletny (brak HDD, 
pamięci RAM i CD-ROM) -150 zł/szt., obudowy AT i ATX - 
od 40 do 150 zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-47-58 
KONSOLA GAME BOY COLOR nowa, lampka, 3 gry, - 400 
zł. Jawor, tel. 076/890-48-95 Witek 
KONSOLA GAME BOY COLOR nowa, na gwarancji, - 220 
zł. Wrocław, tel. 071/369-27-27 
KONSOLA NINTENDO 64 2 pady, 3 gry, - 700 zł. Wrocław, 
tel. 0609/28-22-79
KONSOLA NINTENDO GAME BOY 2 szt., czarno-białe - 
130 zł/szt. Wrocław, tel. 0609/28-22-79 
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, gry 10 sztuk, polski 
internet, cena 599 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, karta pamięci, 15 
gier, - 630 zł. Wrocław, tel. 0502/40-10-47 
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, klawiatura, podłą
czenie do internetu, - 650 zł. Wolibórz, tel. 074/873-37-45 
KONSOLA SEGA DREAMCAST, internet, pad, kable, gra, 
pudełko. • 500 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 5502 przerobiona, 
chip na kolory, 1 dual shock, 1 pad, memory card Sony (15 
bloków), około 15 płyt, mysz Sony, - 450 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-51-21 po godz. 16,0604/96-97-65 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, Dual Shock, 
gry, stan idealny • 470 zł lub zamienię na telefon GSM Erics
son T 28s. Chocianów, woj. legnickie, tel. 0601/13-09-7-3 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 karta pamięci 1 MB, 
dżojpad PSX, kpi. kabli RGB, stan b. dobry, - 350 zł. Dzier
żoniów, tel. 0502/40-96-80
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, dual shock, 
gry, literatura, opakowanie, dokumentacja w języku polskim, 
- 410 zł. Jawor, tel. 076/870-51 -94, po 17 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, pad, karta 
pamięci, 7 gier, okablowanie, - 360 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/762-13-94,0603/29-87-99 
KONSOLA SONY PLAYSTATION stan b. dobry, dual shock, 
pad, kabel NTSC, karta pamięci, około 90 CD (dużo nowo
ści), opisy gier, - 500 zł. Kożuchów, woj. zielonogórskie, tel. 
0600/57-29-97,0600/57-82-00 
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, przerobiona, na 
gwarancji, gry, - 540 zł. Legnica, tel. 076/854-15-57, 
0602/81-53-86
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-9002C Dual Shock, 
karta pamięci, przewód RGB, 8 gier, pudełko, stan b. dobry, 
przerobiona, - -380 zł. Legnica, tel. 076/866-46-74, 
0607/83-06-25
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 nowa, mało używa
na, 2 dżojpady, dual shock, karta pamięci, okablowanie, pu
dełko, instrukcja, stan idealny, 25 gier, - 600 zł. Łomnica, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0607/29-66-00 

- KONSOLA SONY PLAYSTATION mało używana, przestro
jona, okablowanie, Dual Shock, 1 pad; konwerter, karta pa
mięci, stan idealny, gry - 400 zl oraz monitor kolorowy Phi

lips CM 8833 II, • 300 zł. Pątnów Legnicki, gm. Kunice, tel. 
 17-51-47
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 dżojpady, 
stan b. dobry, możliwość wysyłki za zaliczeniem pocztowym, 
r 430 zł. Prudnik, tel. 077/436-87-95,0609/59-48-31 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 5502.przerobiona, 
kable, gry, 2 dżojpady, standard memory card, - 440 zł. 
Szczytna, tel. 074/868-34-49
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, gry, karta pa
mięci, - 400 zł. Świdnica, tel. 074/852-20-43,0503/10-90-79 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 Dual Shock, pad 
Sony, karta pamięci, stan dobry, - 450 zł. Świdnica, tel. 
074/852-02-42,0504/95-53-97 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II, - 1.300 zł. Świdnica, 
tel. 074/856-89-82
KONSOLA SONY PLAYSTATION II przestrojona. - 1.600 
zł. Świdnica, tel. 074/852-03-90 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7002 nowa, na gwaran
cji, stan idealny, gry, literatura, 1 pad dual shock, - 500 zł. 
Świdnica, tel. 0607/28-83-28
KONSOLA SONY PLAYSTATION 900 2C, Dual Shock. 10 
CD - nowości, przerobiona, okablowanie • 560 zl lub inne 
tańsze. Wałbrzych, tel. 074/849-14-33 
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, na gwarancji, prze
robiona + 3 gry, - 470 zł. Wałbrzych, tel. 0504/90-10-88 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, Dual Shock, 
zwykły pad, 2 karty pamięci, kabel RGB lub 15 gier, - 450 zł 
(z 15 grami - 550 zł). Wrocław, tel. 0502/21-22-85 po godz. 16 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 5502 kompl., pad, karta 
pamięci, 4 płyty z grami, przerobiona, - 350 zł. Wrodaw, tel. 
0503/36-95-96
KONSOLA SONY PLAYSTATION 8 gier, dual shock, stan 
b. dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/311-55-92 
KONSOLA SONY PLAYSTATION Dual Shock, karta pamię
ci, okablowanie, 6 gier, monitor kolorowy, stan b. dobry, - 
550 zł. Wrocław, tel. 071/354-07-94 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 pady - 440 
zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-9002C przerobio
na, karta pamięci, pal conwerter, 2 x Dual Shock, 30 gier, 
stan idealny, - 580 zł. Wrocław, tel. 071/354-48-06 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, komplet ka
bli, ze zwykłym padem • 360 zi lub z Dual Shockiem • 390 zł. 
Wrocław, tel. 0607/77-93-56
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 7502 nowa, nie
używana, przerobiona, kupiona w sklepie, Dual Shock, oka
blowanie, 6 gier, nowości, karta pamięci, rachunki, gwaran
cja, - 500 zł. Wrocław, tel. 0503/67-74-11 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 Dual Shock, oka
blowanie, gry, pudełko, przerobiona - 410 zł oraz PS ONE, 
Dual Shock, okablowanie, przerobiona, gry, pudełko • 440 
zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43.0501/28-38-83 
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 7502 przerobiona, dual 
shock, gra, pudełko, stan b. dobry, • 390 zł. Wrocław, tel. 
0608/18-27-74
KONSOLA SONY PLAYSTATION 5502 przerobiona, 2 x dual 
shock, 3 gry, pudełko, stan b. dobry, - 390 zł. Wrocław, tel. 
0608/18-27-74
KONSOLA SONY PLAYSTATION 5502 dżojpad. przerobio-

— '■■'w a U£t WANE
^  CENA OD 300.- III

KONSOLA SONY
" s o n e  r f  PLAYSTATION 

C E N A  5 5 0  '

SKUP - SPRZEDAŻ 
<4'" SERWIS

^  BOGATY WYBÓR AKCESORI,
DO KONSOL <£■

a a i  y 2 0 ’ '
c e n a  t e ł—  JURTA PAMIĘCI PSX 

2 5 , -
iUAL SHOCK 

80,-
^KARJA PAMIĘCI PAP DC.

tbL  DO

■ i

Segawreamcast.

m ,

^ k o n s o l a  £
S £ c jjfM 5 !» /f/.-  1 Z » i - ________________

SBCTSSSO I w w w.rw i.pl/patateam

w
i
r  WROCŁAW  TEL / PAX: (071) 327-72 -52
lUl.nOWOWIEJSKA 20-24 TEL/KOM: 0603-279-733

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA 24 H

na, okablowanie, na gwarancji, - 330 ?ł. Wrocław, tel. 
0604/85-52-26
KONSOLA SONY PLAYSTATION SPCH 555 przerobiona, 
gry, okablowanie, 2 x pad, karta pamięci, - 450 zł. Zgorze
lec, tel. 075/775-85-67,0600/85-93-03 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502, 2000 r. pad stan
dardowy i Sony, okablowanie, 20 gier, przerobiona, stan b. 
dobry, nowa + 15 gazet, - 450 zł. Wrocław, tel. 341-52-50 
O  KONSOLA SONY PLAYSTATION II fabrycznie 

nowa, możliwość przerobienia -1.400 zł. W sprze
daży także używane PS II, nowe akcesoria (me
mory 8 MB, Attion 2, pilot DVD, oryginalne gry). 
Playstation I, nowe i używane, każdy model, prze
robione, z dżojpadem i okablowaniem, gwaran
cja, możliwość wysyłki. Ceny od 300 zł. Wrocław, 
tel. 0604/85-52-26 80011041

KONSOLA SONY PLAYSTATION II Dual Shock, karta pa
mięci, 6 gier, • 400 zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
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 PLAYSTATIONII Dual Shock, przerobio
na, okablowanie, Action Replay Ił, - 1.900 zł. Legnica, tel. 
0604/87-21-21
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowy, na gwarancji, ak
cesoria, możl. przeróbki, - 1.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0504/90-10-88
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa. kompletna. -
1.590 zł. Wrocław, tel. 0600/11-22-54
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, na gwarancji, kpi,
-1.750 zł. Wrocław, tel. 071/782-89-54
KUPIĘ AKCESORIA DO AMIG11200 obudowa tower, karta
turbo 040, oprogramowanie. Milicz, tel. 071/383-10-31.
O  KUPIĘ CZĘŚCI KOMPUTEROWE : płyty główne, 

procesory, pamięć, twarde dyski, karty graficz
ne i muzyczne, itp. Wrocław, tel. 0608/27-16-32 
02025411
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U l. ZGODNA 4 tel/fax.(071) 341-44-54
(•OCZNATRAUGUflA) CZYNNE PONIEDZ1AŁEK-PIĄTKU 10-16 SOtOIAIO-14 -

ul. LESZCZYŃSKIEGO 4 tel/fax.(071) 344-45-78
(BOCZNA ŚWIDNICKIEJ) CZYNNE PONEDZIAŁEK-MATKU 10-11 SOftOIA 10-14)

Ul. PIASTOWSKA 7 ( DZIERŻONIÓW) tel/fax.(074) 83-18-700
w w w .s k y n e t .p l  INFO@SKYNET.PL

- ^
Oferujemy Państwu wysokiej jakości komputery które zostały poddane 24 zadanemu ryeorystecznemu testów i dlatego udzielamy na nie 3 lata gwarancji. Oparte o najnowsze technologie firm: AMD.
, INTEL, SAMSUNG, SEAGATE. PROUNK, EUTEGROUP, zapewniają wydajność, stabilność, funkcjonalność i komfort pracy, gwarantują zgodność standardu przez następne lata. Wyszkolona 
kadra pomoże Państwu dobrać odpowiedni dla indywidualnych potrzeb sprzęt oraz odpowie na wszystkie pytania. Nasza Firma może służyć Państwu pomocą również w sprawach technicznych. 

Sprawny i  szybki serwis potrafi zdziałać cuda nawet w najbardziej skomplikowanych problemach. SK YNET to po prostu kompleksowa obsługa w zakresie użytkowania komputerów.
KABATY * RATY * LEASING * TRANSPORT GRATIS * DOWOLNE KONFIGURACJE * ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE

Procesor
Hyla
Sam
Dysk twardy
Graficzna
Cd-rom/DVD
Muzyczna
Modem
Komputery 

zawi«ra|a lut
FDD, MYSZ. 
OBUDOWĘ, 

KLAWIATURĘ, 
PODKŁADKA

FUM
AMD DURON 750 Mhz 
ECS FSB26Ó ATAI00 ATX 
DIMM 128 MB 133Mhz 
20 GB ATA100 
RIVA TNT 2 M64 32MB 
CD-ROM ARTEC x50 ■ 
SOUND AC 97 
ZOLTRIX PHANTOM 54K

C E N A : 1750
K Ą T Y :  1 9 X 175

< Ę p R x r u t ! i p >

DOWÓZ DO KLIENTA 

ODBIÓA W DNIU ZAMÓW IENIA

GAMES
AMD DURON 850 Mhz 
ECS FSB266 ATA100 ATX 
DIMM 128 MB I33Mhz 
20 GB ATAI00 
GEFORCE 2 MX 200 32MB 
DVD ARTEC X 12 
SOUND AC  97 
ZOLTRK PHANTOM 56K

C E N A : 1050
A A TY : 1 0 X 1 0 5

<Corat Ę S Ę Ę

DOWÓZ DO KLIENTA 

ODBIÓR W  DNIU ZAMÓW IENIA

AAPTOA
AMD ATHION TB 1 Ghz 
ECS FSB264 ATA100 A1X 
DIMM 128 MB 133Mhz 
20 GB ATA100 
GEFORCE 2 MX 200 32MB 
DVD ARTEC x 12 
SOUND AC  97 
ZOLTRK PHANTOM 56K

,1450C E R T A : j

A A T Y i f O  X M S

NAJLEPSZE CENY -  SPRAWDŹ NAS
TEŁ. (071) M I ' 4 4 - M  /  9 S 9 1 -U 9 -S 9 9

MONITOAY
NAZWA PLA. CENA

RELISYS 15* TE555 0,28 520
RELISYS 17" TE796 0,25 1021
RELISYS 19 ' TE988 0,26 1180
SAMTRON 15" 56E 0,28 550
SAMSUNG 15" SMSS0S 0,27 600
CTX 17" VL700T 0.27 900
CTX 17 ' EX700F 0,25 1070
CTX 17’  EX710F 0,25 1170
CTX 15 ' FUTURA II PR500F 0.24 850
CTX 17* FUTURA II PR705F 0,24 1270
CTX 17* FUTURA II PR711F 0,24 1470
SONY 17 ' E220 0,24 1300
SONY 17’  0200 0.24 1520
CENY OBOWIĄZUJĄ PRZY ZAKUPIE Z KOMPUTEREM

MONITORY, NACAYWAJIKI, DRUKARKI 
SKANERY, NOŚNIKI r PODZESPOŁY

■  G w a ra n c ja  —  —  ■  P r z e r ó b k a  z a  1Playstation
S p rze d a ż  w y s y łk o w a

A O O  UŻYWANE
PSX ONE + 2 x  Pad S tandard  - Cena 7 0 /  PAD STANDARD - 10

KAJtTA PAMIĘCI GRATIS ///

UŻYWANE 
PAD STANDARD -10 
PAD DUAL SHOCK - 25

PSX O N E  + 2 x  Pad D ua l Shock - Cena 5 5 9  AKCESORIA
KAMTA PAMIĘCI GRATIS f / f  _

PS 2  + Pad D ua l Shock II +  A c tio n  Repley 'Cena I  w  M  w

KOMPUTERY UŻYWANE (I? IIP -  I P O T C D A f
Zawtoraja lat; FDD, OBUDOWĘ. MY8Z, KLAWIATURĘ. PODKŁADKĘ. I f  W P

C E L E R O N  3 6 6  ,RAM 32MB, HDD 1,7GB, MATROX 4MB, Ć M O M  x», MUZYCZNA, 760
P E N T I U M  2 0 0  , RAM 16MB, HDD 1,7 GB, ATI 2MB, Ć M O M  x8, MUZYCZNA, .360

A M D  K 6  2 3 3  , RAM 32MB, HDD 1,2 GB, AU 2MB, CD-ftOM xB, MUZYCZNA, .500

SIMM 8 MB EDO 35
SIMM 16 MB EDO 60
SIMM 32 MB EDO 115
MYSZKA BEZPRZEWO. 20
MODEM ISDN PCI 110
DRUKARKA EPSON58Q 200
MODEM 3COM 56K WEW 200
TUSZE CANONA, EPSONA 25

K5E]fox
SPÓŁKA CYWILNA 

ul. Strzegomska 11 
55-320 WILCZKÓW 

tel. 0711795-10-44, od 10 do  18 
0-601 581 476 (Środa Śląska) 
0-601 862 973 (Wrocław)

» (Ol '  ' 4

KOMPUTERY NA TELEFON 
ZAPEW NIAMY 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

zestaw 
procesor 
pamięć 
dysk twardy 
akom 
płyta główna 
karta muzyczna 
karta graficzna

cena
rata (36 mJaa.)

Duron 650 MHz ^ C ^ o n 7 0 0 M H ^ ^ Duron 800 MHz AWonlGHz -
64 MB DIMM 64 MB DIMM 128 MB DIMM 256 MB DIMM

10 GB - 10GB 20 GB 40GB
S0x 50x DVD-ROM DVD-ROM

_KT lM A0 Px4 _ VIA693AGPx2 - KT 133AGPx4 KT 133AGPx4
AC 97 AC 97 -  AC 97

Savaae4 on taarri RWA TNT2 32MB

1.450,- 1.690,- 1.990,- 2.940,- 
61r  73r  89,- 124,-

M on ito ry :
15“ Cewer 670.-: i iST.LG 60ON 570.- ' 17* AOC 7 VLR 770.-'
15’ HMslon 580,- 15" PHILIPS 105S 690,- i r  HMSION 800.- 17" PHILIPS 1078 1100.-

KUPIĘ DRUKARKĘ OKI 320 do 300 zł. Wrocław, tel. 
0602/63-65-21
KUPIĘ DYSK startowy Kick Start 1,3 do Amigi 1000. Wro
cław, tel. 329-28-69
KUPIĘ DYSK TWARDY płyta główna, karta grafiki, CD-ROM,
procesor i inne. Wrocław, tel. 0502/26-90-88
KUPIĘ DYSK TWARDY HDD do 2.5 GB. Blachownia, woj.
częstochowskie, tel. 0502/16-91-74 po godz. 15
KUPIĘ DYSK TWARDY SAMSUNG 4.3 GB, uszkodzony.
Oława, woj. wrocławskie, tel. 0600/30-26-48
KUPIĘ DYSK TWARDY płyty główne, karty grafiki, CD-RO-
MY, procesory i inne, do komputerów. Wrocław, tel.
0502/26-90-88
KUPIĘ DYSK TWARDY uszkodzony, powyżej 1.7 GB. Wro
cław, tel. 368-75-88,0602/66-49-88,0503/86-40-86 
KUPIĘ GRY NA GAME BOY używane, w rozsądnej cenie. 
Brzeg, tel. 077/411-26-77
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM III LUB IV nowy, stacjo
narny. Prudnik, tel. 0502/65-85-19 
KUPIĘ KOMPUTER PC za połowę ceny, do 1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/785-44-53
KUPIĘ KOMPUTER PC min. Celeron 400 lub samą płytę z 
procesorem. Wrocław, tel. 071/785-64-92 po godz.18 
KUPIĘ KOMPUTERY wszystkie i podzespoły Pentium lub 
nowsze. Wrocław, tel. 0603/48-48-18

.Word’ , .Office’ , tylko oryginały, z licencją. Dzierżoniów, tel. 
074/832-17-44,0603/44-53-60 
KUPIĘ ZUŻYTE KARTRIDŻE DO DUKAREK atramento- 
wych i zasobniki tonera do laserowych, w cenach 3-10 zł. 
Wrocław, tel. 0604/89-35-51
O  KUPIĘ, SPRZEDAM AKCESORIA KOMPUTERO- 

WE, monitory, komputery, dyski twarde, pamię
ci, drukarki, karty graficzne, karty muzyczne. 
Faktury VAT, możliwy dojazd. Wrocław, ul. Mace* 
dońska 3a, tel. 071/351-54-40, 0502/04-12-41, 
071/327-47-60 80009381

O  KUPIĘ, SPRZEDAM ZAMIENIĘ komputery PC, 
części, monitory. Modernizacje. Możliwy dojazd. 
Tanie zestawy na zamówienie. Płyty główne Pil 
LX -110 zł, BX -130 zł, AT i ATX oraz inne, z pro
cesorami. Wrocław, tel. 0501/40-27-77 02024791

MONITOR 10“ SVGA, - 200 zł oraz drugi, 14* kolorowy, -
100 zł. Lubin, tel. 0604/47-01-09
MONITOR 14", czarno-biały, - 30 zł. Trzebnica, tel.
0607/76-46-01
MONITOR 15", 2-letni, kolorowy - 330 zł. Wiry, gm. Marci
nowice, tel. 074/850-56-82
MONITOR 17" firmy Lifetec na kineskopie Panasonica, OSD 
na ekranie, na gwarancji - $30 zł. Wrocław, tel. 0501/81-15-38

!!!Skupujemy Nowe i Używane Konsole Oraz Akcesoria!!!

>Modernizacja Playstation z Na NTSC/PAL<

D ream cast £$&
MINowa Niewiarygodna Cena!!!

-Karta Pamięci VMU 
-Joypad Sega 
-Wibracja Sega 
-Myszka Sega

-Action Replay -180,-
3 9 , -  -K lawiatura Sega -139,-
2 9 , -  -P istolet MadCatz -180,-

-~l 3 9 , -  -N ieoryginalne akcesoria od -60

***CZTERY L A T A  N A  P O LS K IM  RYNKU***
P oszuku jem y h u rto w ych  o d b io rc ó w  z ca łe j P o lsk im

2 3 9 ,-
G A M E B O Y  C O L O R I
-Haryest Moon -79,-
•GTA2 -79,-
-Metal Gear Solid -79,- 
Pockemon^ -75,-
•Driver -75,-
-Heroes of Might & Magie -79,- 
>- dziesiątki innych gier!!! od 60,- 
Akcesoria (lampki, torebki, kable, szkła 
powiększające itp.) Od 25,-żł

Karta 1MB - 29,- Pal Conventor -55
Karta 2MB - 45,- Action Replay - 65,-
Karta 8MB - 55,- Pistolety od - 89,-
Joypad - 29 ,-MultiTap -105,-
Dual Shock org - 90,- Myszka ^ - 58,-
Kabel RGB - 25,-
Kabel RGB HIFi -30,- ►w*50* '

■ "W ybierz sw ój zestaw*** 
P L A Y S T A T IO N  M O D Ę L - .

P s O n e f Ń
(PAD -455.-zł1
2xPAD KARTA 1MB ■475, -zł
D U A L SHO CK SONY !-51.9,-złl
2xDUAL SHOCK SO NY-589,-zł 
'______ ( Rok GwaranciI)________

S E R W IS -
N a p r a w i m y  k a ż d e g o  P l e y a k a  

I I  I n i e  o b e d r z e m y  C l ę  z e  e k ó r y  I I  
***  G W A R A N C J A * * *

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową) II 
Czas oczekiwania - do 10-ciu dni!!!

Niniejszy cennik nie stanowi oferty 
 ̂ handlowej w myśl Kodeksu Cywilnego________

A .H .U .S Y N IT O P S  V ID E O G A M E S  
ul.Swobodna 41 5 0 - 0 8 9  W roełtw
(100  metrów od Hote lu Wrocław) 
t a l.  (071) 7 8 2 -8 5 -5 8 ,0 -5 0 1 -1 5 1 -  
Em ail: S y n ito p s@ p n e t.p l 
Pon .-P iatek 1 2 .0 0  - 1 8 .0 0  Sobota do 15-C

-757

O  KUPIĘ KONSOLE SONY PLAYSTATION, każdy 
model, oraz Playstation II, również uszkodzone, 

i  Wrocław, tel. 0604/85-52-26 80011031 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 9002 + Dual 
Shock, w cenie do 350 zł. Legnica, tel. 0604/87-21-21 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION. Wrocław, tel. 
322-15-08,0501/28-18-82
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION PS ONE przero
bioną lub Playstation II. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION nowszy model w 
cenie do 300 zł, starszy model do 250 zł lub też Playstation 
II. Wrocław, tel. 0607/77-93-56 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 9002 PS, One, 
Dreamcast. Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
KUPIĘ MONITOR 17 cali, cyfrowy, z kineskopem Sony Tri
nitron, najwyżej 2-letni • do 500 zł. Wrocław, tel. 
0602/48-74-86
KUPIĘ NOTEBOOKA PENTIUM 100 lub wyższy. Wrocław,
tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83
KUPIĘ PŁYTĘ GŁÓWNĄ PENTIUM II sloM, najlepiej chip
Intel 440bx, kontrolery udma 33, 66 lub 100, rozmiar atx,
może być Asus, A-bit lub innych firm. Zgorzelec, tel.
0605/61-36-30
KUPIĘ PROGRAMY .Windows 98 PL", .Windows 95 PL’ ,

NAPRAWA 
MONITORÓW  

Wrocław, ul. Wandy 20, 
tel. 783-48-97, w godz. 9-16.

MONITOR' 14", kolorowy, • 120 zł. Wrocław, tel. 
071/372-88-85
MONITOR 1998 r., 17 cali, kolorowy, stan idealny, • 450 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-79-36
MONITOR kol., 14', stan b. dobry, mało używany -160 zł. 
Wrocław, tel. 0600/35-58-07
MONITOR 17* kineskop Trinitron, -1.100 zł. Wrocław, tel. 
0604/08-46-42,0501/55-97-22 po godz. 16 
MONITOR 14’  -100 zł, 15', cyfrowe, OSD - 200 zł, 17* - od 
300 zł, rękojmia, faktury VAT. Wrocław, tel. 0501/38-80-87 
MONITOR 15*, cyfrowy, menu na ekranie, stan idealny. - 
310 zł. Wrocław, tel. 0501/46-01-89 
MONITOR 17", cyfrowy, stan b. dobry, - 430 zł. Wrocław, 
tel. 0501/46-01-89
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 15* cyfrowy, - 240 zł. Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
MONITOR, 1998 r. 17”, cyfrowy, OSD, gwarancja, • 540 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
MONITOR 15", 1998 r. cyfrowy, funkcje na ekranie - 330 zł 
oraz drugi 17* • 570 zł, gwarancja. Wrocław, tel. 351-77-57, 
0501/00-78-81
MONITOR ADIMULT1SCAN 15", cyfrowy. - 290 zi. Trzebni
ca, tel. 071/312-05-79.0502/57-65-74 
MONITOR ADI MICROSCAN 4P+ 15", cyfrowy, OSD. roz
dzielczość 1280 x 1024, stan dobry, • 350 zł. Wrocław, tel. 
0600/24-27-09
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C-BIT BIS ul. Szczytnicka 26,50-382 Wrocław, tel. 327 70 07,0*602 492 351
IDEALNY KOMPUTER 00 BIURA

V IA  C Y R I X
płyta główna DFI INTEL 810 ATXT  
procesor VIA CYRIX 500 MHz 
pamięć 64 MB/133 MHz 
dysk twardy 20 G B  ’ /* L >i i 
FDD 1,44 MB f
czytnik CD-ROM 50x 
grafika na płycie 
karta muzyczna na płycie 
obudowa MINI/MIDI 
klawiatura, myszka _

CENA BRUTT01499, -

' KASY FISKALNE 05995658 
NAJLEPSZE POLSKIE KASY FISKALNE 

FIRM Y E L Z A B
JOTA................... ........... .......... 1490,- NETTO
ALFA EXTRA TERMAL............1840,- NETTO
DRUKARKA FISKALNA
FP6001 OMEGA  ..... ........ 2690, - NETTO

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM 
INSTALACJA KAS FISKALNYCH 

I  KOMPUTERÓW U KLIENTA 
ZAPEWNIAMY SERWIS 

GWARANCYJNY I  POGWARANCYJNY

CENY W DÓŁ 
jakość zawsze do góry

TERAZ STAĆ CIĘ 
NA WIĘCEJ

UDZIELAMY KREDYTY GOTÓWKOWE D 0 100.000,00 ZŁ, BEZ PORĘCZYCIELI

Zamów telefonicznie, fax’em, e-mairem, dostawa, 
jnsta lacja i szkolenie u klienta

MONITOR AOC 15", cyfrowy, - 350 zł. Wfocław, lei. 
0601/70-34-29
MONITOR COMMODORE kolorowy, - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/344-81-35
MONITOR COMMODORE 15", kolorowy, idealnie pasuje do 
konsoli Sony Playstation, magnetowidu lub kamery, - 90 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-13-47,0503/50-86-33 
MONITOR COMPAC 17" V75, TCO 95,128x 1024, 1024x 
768 - 85 Hz, z 99 r., plamka 0.26, • 600 zł. Wrocław, tel. 
0502/33-68-58
MONITOR COMPAO 17" OSD, Trinitron, wysokie parame
try, TC 099, używany przez 6 mies.y, - 630 zł. Wrocław, tel. 
071/373-93-99
MONITOR DAEWOO 15*. cyfrowy • 350 zł, Fujitsu 15", cy
frowy - 250 zł. Legnica, tel. 076/856-35-09,0603/55-70-44 
MONITOR DAEWOO 14", z okablowaniem i instrukcją, do
datkowo filtr Basf, maks. rodzielczość 1024 x 768 :65 Hz, • 
250 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-98-80 
MONITOR ESCOM 17" cyfrowy, 1600x1200, kineskop Pa
nasonic, wiele funkcji, • 450 zł. Wrocław, tel. 0607/49-27-52 
MONITOR ESCOM. 1995 r. 17" - 550 zł. Leszno, tel. 
065/529-29-45 w godz. 19-20,0608/27-86-58 
MONITOR HIGHSCREEN 15", cyfrowy, stan b. dobry, - 280 
zł. Wrocław, tel. 071/373-93-99 
MONITOR HIGHSCREEN MS 177 17", cyfrowy, kineskop 
Panasonic, 1998 r., rozdzielczość 1600x1200, odświeżanie 
120 Hz, plamka 0.26, OSD, menu na ekranie, ładna obudo
wa, stan idealny, - 550 zł. Wrocław, tel. 0604/54-45-34 
MONITOR HIGHSCREEN, 1998 r. 17", cyfrowy, multime
dialny, stan b. dobry - 430 zi, płyta główna Duron, do 1,2 
GHz, na gwarancji - 210 zł lub całość • 600 zł. Wrocław, tel. 
071/339-21-06

MONITOR PHILIPS 14" czarno-biały. • 70 zł. Lubin. tel. 
0605/35-94-28
MONITOR PRONITRON17" kineskop Trinitron, 1280x1024. 
1997 r.. ładny obraz, stan b. dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0607/49-27-52
MONITOR SIEMENS NIXDORF 17" MCM 1703, 1.600x 
1.200, na gwarancji, - 500 zł.., tel. 0502/33-68-58 
MONITOR SIEMENS 15" cyfrowy - 310 zł, Proviev, cyfrowy, 
OSD, 15" - 300 zł, 14","kolor, 800 x 600 - 160 zł. Dzierżo
niów, tel. 0502/40-96-80
MONITOR SIEMENS NIXDORF cyfrowy, - 240 zł. Trzebni
ca, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 
MONITOR SIEMENS NIXDORF17", cyfrowy, OSD, plamka 
0.26, maks. rozdzielczość 1600x1200, 2-kolorowy, stan b. 
dobry, - 520 zł. Wrocław, tel. 0609/40-22-55 
MONITOR SIEMENS 17", cyfrowy, gwarancji, • 390 zł. Wro
cław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
MONITOR SONY 15", na gwarancji - 300 zł. Wrocław, tel. 
0501/81-15-38
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 TRUST 14", model mm 200, czarno-biały, - 20 zł. 
Cieszków, tel. 071/384-81-48
MONITOR VISION MASTER 404 17", 90 Hz • 600 zł oraz 
skaner Umax S12, - 250 zł. Wrocław, tel. 0609/49-48-37

III D U R O N  7 0 0  M h z  III

Cena 2 072 zł
Rata 122 zł

III D U R O N  8 0 0  M h z  111

Cena 2 158 zł
Rata 127 zł

III A T H L O N  8 0 0  M h z  III

Cena 2 403 zł
Rata 142 zł

• f i / l f M u l t i S y s t e m  sc
50-433 Wrocław 
Prądzyńskiego 37/3 
tel.(071)7872734 
fax (071) 781 0015; 
tel.kom. 0501 778 434 ,

ww w .m ultisystem .do.p l ■ 
in fo@ m ultisystem .do.p l 

Czynne pn-pt 10-18

! ! !  A T H L O N  1 G H z  ! ! !

Cena 2 699 zł
Rata 160 zł

C E L E R O N  800 M hz
Cena 2 362 zł

Rata 139 zł

y m w m m

P e n tiu m  III 600  M hz
Cena 2 444 zł

Rata 144 zł

P e n tiu m  III 800  M h z
Cena 2 761 zł

Rata 163 zł

P e n tiu m  III 1 G H z
Cena 3 104 zł

Rata 183 zł

RATY bez I wpłaty 
(liczone na 24 m-ce)

pł.gł U100-ATX, Obudowa ATX,CD-R x52 
HDD 20Gb ATA100,SVGA Riva 32Mb, FDD, 
pamięć 128Mb 133MHz DIMM,mysz,modem 
kartę dźwiękowągłośniki, pad, klawiaturę

!!! Okazja !!!

DVD 16x48 TO S H IB A  
cena  348 z ł

W ofercie Notebook’i 
Compaq ceny już 

od 700zł 
Ofertą na stronie 

www.multisystem.do.pl

ZESTAW PROMOCYJNY 
tylko 

Wtorek-  ̂Środa 
informacja 

www^multisystem. do.pl

DIM SDRAM BX 
, 128 Mb 133 MHz 

tytko 130 zł 
64 Mb 133 MHz 

tylko 70zł

NAGRYWARKA PHILIPS nowa, - 800 zł. Sobótka, tel. 
071/316-26-77
NAGRYWARKA PHILIPS 2 x 2 x 24, stan b. dobry - 260 zł, 
płyta główna Pentium II/III Via PC 133, FS 666-150, 3 x 
DIMM, 4 x PCI, 3 x 15 A, 9 miesięcy gwarancji, • 210 zł. 
Strzelin, tel. 0606/27-27-90
NAGRYWARKA PHILIPS CDR 760 z pilotem, zapakowana, 
- 580 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
NAGRYWARKA PIONEER PDR 609 prawie nowa. CD-TEXT, 
digital rec level, stan idealny, -1.290 zł lub zamienię na na- 
grywarkę Philips CDR 950, 760, 880, 785. Chojnów, tel. 
076/818-87-14
NAGRYWARKA SONY x10x4x32, nowa, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 348-24-50,0606/22-69-94 
NAGRYWARKA TEAC CD-RW, 8/8/32, nowa, na gwaran
cji, WIN ON CD 3.7, - 450 zł. Wrocław, tel. 0503/57-32-27 
NAGRYWARKA YAMAHA x 4, zewnętrzna, SCSi, - 210 zł. 
Szczytna, tel. 074/868-43-41,0604/32-17-25 
NOTEBOOK, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0606/85-40-62

MB, ładowarka, matryca 10", Win’95, stan idealny, - 600 zł.' 
Wrocław, tel. 341-39-66,0604/78-58-24 
NOTEBOOK 486DX2/50 SIEMENS matryca 11" TFT (ak
tywna), 20 MB RAM, HDD 800 MB, FDD 1.44 MB, 2 x PCM
CIA, podczerwień, zasilacz, torba, gwarancja, stan idealny, 
- 850 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17, 
0501/15-50-90
NOTEBOOK 486DX4 COMPAO aktywna kolorowa matry
ca, 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, koloro
wy, CD ROM zewnętrzny -1250 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
NOTEBOOK PENTIUM COMPAO 16 MB RAM, HDD 1.3 
GB, FDD 1.44 MB, matryca 10" kolor, karta muzyczna, gło
śniki, podczerwień, 2x PCMCIA akumulator (.słaby"), Win’95 
z certyfikatem, - 1.320 zł + ew. drukarka przenośna. Wro
cław, telr 0602/17-33-45
NOTEBOOK PENTIUM 120 32 MB, 1,4 GB HDD, CD ROM,
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PRZESZKOLENIE

G RATIS ! ■N*
OFERTA SPECJALNA:

P N - P T  10.00 - 18.00 TEL./FAX:(071 )34 152 85 
SOBOTA 10.00 -13 .00  TEL/FAX (071) 78 333 04 
ul.PRĄDZYŃSKIEGO 31 WROCŁAW 
e-mail: prime@poland.com tel kom. 0606 49 40 10

Dysklitwarde: 'W ' Im ON ITO R LIKOM 17”  0.25 950,- DRUKARKA HP 640C 
HDĆT2Ó GB ATA100 ,420,- MONITOR LIKOM 17”  830,- LEXMARR Z32
HDD 30 GB A IA IO a H lO .-  MÓNITOR L lkO M  15”  OSD 620,- DIMM 64 MB SDRAM 
RIVA TNT2 M64 32MB 185,- MONITOR CTX PR705F 17”  1390,- DIMM 128 MB SDRAM

O K I
Le xm ^ r k
SEIKOSHA

370,- 
399,-1 
80 „- 
130,4

ZESTAW Y O B JE TE  S Ą  24/36 M IESIĘCZNĄ G W A R A N C JĄ
eutii«N

“ LION” H f  ,
ATHLON THAND. 1000 MHz 

ECS KT7VZA 266 Mhz ATX ATA100 £ § § j 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30GBATA100 
GEFORCE 2 MX 32 MB A G P  

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 K V90 

CD ROM 52X, FDD 1,44 MB |0
GŁOŚNICZKI AKTYWNE J N  

OBUDOWA MIDITOWER ATX Sp' i
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

C E N A  :2.560,-

Hi “PUMA” 1 -•
AMD DURON 750 MHZ j 

“ PC  CHIPS 8810 
śm RAM 64 MB DIMM 
' HDD SEAGATE 10 GB ATA 100 

RIVA TNT2 128bit Share 
^ D Ź W IĘ K  32 BIT STEREO 
K CD ROM 52X LG karta siciowa 

FDD 1,44 MB, Modem 56 kbps 
P  GŁOŚNICZKI AKTYWNE I 

OBUDOWA MIDITOWER ATX ftb 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

C E N A : 1.540,- g i l

“JAGUAR”
AMD DURON 800 MHZ 

ECS KW 7ZA  266ATX ATA 100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 20,4 GB ATA 100 
RIVA TNT 2 M64 32 MB AGP 
DŻWIĘK 32 BIT STEREO 

FAX MODEM 56 k V90 
CD ROM 52x, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

C E N A : 1:900,-

“GEPARD”
INTEL PENTIUM Ili 866 MHZ 

VIA BX100/133 MHZ ATX ATA100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30 GB ATA 100 
RIVA TNT2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56KV90 

CD - ROM X  52, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

C E N A : 2.650,-
RATY ROZŁOŻONE NA 24 MIESIĄCE.

K U P  K O M P U T E R  A  T E L E F O N  K O M Ó R K O W Y  B E D Z I E  T W O J  M !

MONITOR LG 17" Studioworks 775n, nowy, na gwarancji, - 
900 zł. Wrocław, tel. 0600/34-32-54 
MONITOR MEDION, 1998 r. 17", OSD, cyfrowy, stan b. do
bry, - 600 zł. Świerki, tel. 074/871-12-32 
MONITOR MEDION MD 1772E, 1998 r. 17", digital, menu 
wyświetlane na ekranie, płaski kineskop, maks. rozdzielczość 
1600x1200, plamka 0.26, - 550 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-69-24,0603/28-82-59 
MONITOR MICROSCAN 4P+ 15 cali, cyfrowy, OSD, 1280 x 
1024, stan dobry, • 350 zł. WrocłaW, tel. 0600/24-27-09 
MONITOR NEC MULTISYC 4FG 15", cyfrowy, uszkodzony 
(nie reaguje) • 80 zł. Wrocław, tel.. 0501/43-45-56 
MONITOR NEC 15", cyfrowy, gwarancja, - 270 zł. Wrocław, 
tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
MONITOR NEC 4 FG 15", cyfrowy, stan b. dobry, - 280 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-93-99
MONITOR PEACOOK. 1998 r. 19", cyfrowy, OSD, stan b. 
dobry - 620 zł, monitor 15", 97 r., cyfrowy, OSD - 300 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0503/33-57-53

O  MONITORY kolorowe, 9-21", skup, sprzedaż, na
prawy, gwarancje, faktury VAT, kolorowy, 15" - 300 
zł z VAT, kolorowy cyfrowy 17" • 380 zł z VAT. Wro
cław, ul. Trwała 1, w godz. 12-18, tel. 
071/783-76-42,0601/70-54-03 81011451

O  MONITORY tanię, 14", 15", 17", 19", 20", ceny od 
130 zł. Wrocław, tel. 071/363-10-59 02025001

MONITORY cyfrowe, 17" - 400 zł, 15" - 250 zł. Ostrzeszów, 
woj. kaliskie, tel. 0603/57-48-91 
O  MONITORY KOLOROWE monitor 21", cyfrowy, 

OSD, monitory mono, skup, sprzedaż, serwis. „TJ 
COMPUTER” , Wrocław, ul. Tęczowa 57, tel. 
071/342-70-41 wewn. 300, 0502/04-13-01 
84016891

MYSZ A4TECH nowa, stan b, dobry, -15 zł. Trzebnica, tel.
. 0607/76-46-01
NAGRYWARKA ARTEC x8x4x32, nowa, gwarancja, - 520 
zł. Pępowo, tel. 065/573-62-15

NOTEBOOK IBM 12’, dysk twardy 1GB, CD-ROM -1.863 
zł, notebook Pablo 12', dysk 2.25GB, CD-ROM x48 TEAC - 
1.863 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
NOTEBOOK COMPAO CONTURA420 CX kolorowa matry
ca, HDD, FDD, CD-ROM zewnętrzny, PCMCIAx2, Track Bali, 
Windows 95, bateria; zasilacz, torba, - 1.050 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-93-99
NOTEBOOK 2861 MB RAM, HDD 40 MB. slot ISA, - 220 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-9342
NOTEBOOK 486DX/33 HDD 540 MB, FDD, DOS, Windows 
95, mono, zasilacz, torba, • 600 zł. Wrocław, tel. 
.071/322-9342
NOTEBOOK 486DX/75 TOSHIBA Satelitte Pro, 20 MB RAM, 
HDD 540 MB, modem, Windows 95 - 700 zł. Wrocław, tel. 
346-43-73,0603/37-56-23
NOTEBOOK 486DX2 czarno  ̂biała matryca, zasilacz, 
sprawny, bateria, pamięć 8 MB RAM, HDD od 200 - 400 MB, 
3 szt. - 350-650 zł/szL Wałbrzych, tel. 0605/11-28-22 
NOTEBOOK 486DX2 8 MB RAM. HDD 320 MB. FDD 1.44

kolorowy, cena 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. 071/34146-97 
NOTEBOOK PENTIUM 133 IBM TP-560 płaski, 24 MB RAM, 
12" TFT, FDD, infra red, HDD 2.1 GB, klawiatura angielska, 
- 1.525 zł z fakturą VAT. Wrocław, tel. 071/34146-97 po 
godz. 12
NOTEBOOK PENTIUM 133 NEC PC-6550 32 MB RAM, 
HDD 1.08 MB, matryca DSTN 11", CD-ROM x20, klawiatura 
angielska, - 1.625 zł z fakturą VAT. Wrocław, tel. 
071/34146-97 po godz. 12
NOTEBOOK PENTIUM 133 INTEL 16 MB RAM. HDD 2.1 
GB, FDD 1.44 MB, IrDA (podczerwień), karta muzyczna, 
wbudowane głośniki i mikrofon, akumulator, torba, zasilacz, 
LCD kolor, - 1.450 zł. Wrocław, tel. 071/325-96-70, 
0502/30-11-19
NOTEBOOK PENTIUM 166 MMX EXTENSA 390 Texas In-

^  W -w , U L .  T R Ó J K Ą T N A  1
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MODEL PROCESOR RAM HDD MATRYCA ĆD GW ARANCJA ? £ £ &

[ CALIFORNIA 8700 P III 800 128 MB 20 GB 15,1 TFT ‘ -8*DVD 12 MIESIĘCY 10.980,-
HP OMNIB 6000 P III 700 128 MB 20 GB 15,1 TFT 8*DVD 12 MIESIĘCY 9.760,-
SONY P  III 750 128 MB 20 GB 15.1 TFT 8*DVD 12 MIESIĘCY 13.420,-
TOSHIBA ~ CELERON 600 64 MB (> GB 12,1 DSTN 24‘ CD 12 MIESIĘCY 5.490,-
UNICA P III 650 128 MB 10 GB 14,1 TFT 6*DVD 6 MIESIĘCY 6.100,-
IBM 390 P f l 300 32 MB 5 GB 12,1 TFT 24*CD 3 MIESIĄCE 3.965,-
DELL INSPIRON 3800 CELERON 128 MB 5 GB 14,1 TFT 24*CD 6 MIESIĘCY 5.490,-
CALIFORNIA 5300 CELERON 433 64 MB 6 GB 12,1 TFT 24*CD 6 MIESIĘCY 4.270,-
COMPAO M700 P I I 366 64 MB 6,5GB 13,1 TFT 24*CD 3 MIESIĄCE 4.880,-

oraz wiele innych...

NOTEBOOKI NOWE, 
UŻYWANE, WYMIANA 

NA KORZYSTNYCH 
WARUNKACH

mmmmm
WSZYSTKIE NOTEBOOKI DO 
NATYCHMIASTOWEGO ODBIORU
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struments, 16 MB RAM, CD-ROM, kolor, podczerwień, - 
2.000 zł. Wrocław, tel. 0501/43-45-56 
NOTEBOOK PENTIUM 266 MMX SIEMENS PZ HDD 5 GB, 
RAM 64, CD ROM, wyświetlacz kolor + głośniki, ładowarka,
• 2.800 zł. Wrocław, tel. 0609/4948-37
NOTEBOOK PENTIUM II 366 DELL 64 MB RAM, HDD 6
GB, 13.3 TFT, ĆD-ROM, FDD, modem, USB, torba Dell, - '
4.200 zł. Świdnica, tel. 0601/83-51-03
NOTEBOOK PENTIUM II400 AMD K6-2 matryca 14.1" TFT,
64 MB RAM, FDD, CD-ROM, modem 56k, zasilacz, torba, 
gwarancja, • 3.600 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w 
godz. 11-17,0501/15-50-90
NOTEBOOK PENTIUM II 475 COMPAO N100 AMD K6-2,
32 MB RAM, HDD 6 GB, CD-ROM, karta muzyczna, fax-mo- 
dem, karta grafiki 4 MB, TFT 12.1", 4-miesięczny, na gwa
rancji, • 3.600 zł. Wrocław, tel. 0603/29-2840 
NOTEBOOK PENTIUM II500 ARISTON 8620 matryca 12,1 
tft, HDD 6GB, 32 MB RAM, CD, faxmodem, na gwarancji, • 
5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/75-67-63,0601/87-4446 
O  NOTEBOOK PENTIUM III Compaq Armada 

E500-600 MHz, 96 MB RAM, HDD 11.2 GB, 
CD-ROM, fax-modem, karta sieciowa, TFT 14.1", 
karta graficzna Ati, 8 MB AGP, FDD, torba skó
rzana, stan idealny - 5.900 zł; Compaq Armada 
3500 Pentium II, 333 MHz, 32 MB RAM, HDD 4 
GB, fax-modem, karta muzyczna; CD-ROM, TFT 
12.1", FDD • 3.000 zł. RóWnież skup i zamiana, 
Wrocław, tel. 0501/47-7047 02024891

NOTEBOOK PENTIUM III 500 ACER MB 64 RAM. HDD 10 
GB, matryca 12.1" TFT, fax-modem, CD-ROM, karta siecio
wa, niewielkich wymiarów, stan idealny, - 4.500 zł. Wrocław, 
tel. 339-89-76
NOTEBOOK PENTIUM III 500 HEWLETT-PACKARD ma
tryca 14.1" TFT, 64 MB RAM, HDD 6 GB, FDD, DVD, mo
dem V90, stan idealny, torba, gwarancja, - 5.300 zł. Wro
cław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
NOTEBOOK PENTIUM III 550 TOSHIBA SATELITE CELE
RON, 64 RAM, DVD-ROM, modem V.90, TV OUT, karta gra
fiki 8 MB, torba, - 4.500 zł. Świdnica, tel. 0609/40-20-94 
NOTEBOOK PENTIUM III 650 TOSHIBA SATELITE hdd 10 
gb, 64 mb ram, karta sieciowa, modem, torba, pełny osprzęt,
- 6.000 zł. Świdnica, tel. 0501/61-01-53
NOTEBOOK PENTIUM III 700 COMPAO ARMADA E -SŚ  
14.1" TFT, HDD 11.2 GB, 64 MB RAM, karta grafiki 8 MB, 
modem V90, karta sieciowa, DVD, nagrywarka CD-RW, FDD, 
stan idealny, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w 
godz. 11-17,0501/15-50-90
O  NOTEBOOK TOSHIBA SATELITE P1166 - 1.800 

zł; Gateway PI 233 MMX • 2.350 zł; Compaq Ar
mada 1750 Pil 366 - 3.600 zł; Dell Pil 366 - 3.600 
zł; Toshiba Satelite Pro 4200 PIH 500 • 5.000 zł. 
Możliwa faktura VAT. Wrocław, tel. 071/353-8643, 
0501/28-38-83 02024481

O  NOTEBOOKI, 2000 r . : Compaq Armada Pili 600, 
128 RAM, HDD 12 GB, 14.1" TFT Activ, k. siecio
wa, fax-modem, 4-miesięczny • 6.400 zł; PIH 500 
Aristo, 14.1", 128 RAM, HDD 6 GB, fax-modem - 
5.400 zł; PHI 500 Toshiba, 14.1", 128 RAM, HDD 6 
GB, fax-modem - 5.500 zł; PHI 800 IMB, nowy, 128 
RAM, 20 GB, 14.1 TFT, fax, k. sieciowa. - 8.900 zł; 
PHI 500 IBM, 128 RAM, HDD 12 GB, 13.3", fax • 
5.500 zł, tel. 0608/33-89-68 Wrocław 80009911

NOTES ELEKTRONICZNY CASIO POCKET VIEWER 
PV-10,1 MB pamięci, wygląd palmtopa, wyświetlacz LCD, 
graficzne menu, dużo funkcji (m.in. kalendarz, kalkulator, 
przypominacz spotkań, organizator zajęć, kosztorys wydat
ków, odręczny notatnik) + adapter z przewodem i oprogra
mowaniem do komunikacji z PC-tem niewielkie wymiary, in
strukcja, stan b. dobry - 320 zł. Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
NOTES ELEKTRONICZNY ROLODEX 64 kB, nowy, - 90 zł. 
Wrocław, tel. 0503/31-71-77
OBUDOWA AT desktop, modem Zoltrix 33,6 kbps, stan do
bry - 50 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-53-62 
OBUDOWA AT MIDI nowa, • 60 zł. Lubin. tel. 076/847-09-58 
do 14; 846-24-25
OBUDOWA AT mini/midi oraz big tower - 30-50 zł, napfr~ 
Magneto Optic SCSI 210 MB/ - 150 zł. Wrocław, teł̂  
348-24-50,0606/22-69-94
OBUDOWA AT zasilacz 230 W, stan idealny • 50 zł. Wro
cław, tel. 0501/28-64-93
OBUDOWA ATX CODEGEŃ 4x 5.25 i 2x 3.5 -140 zl oraz 
druga, Fujitsu Siemens -.120430 zł, inne - 20-80 zł. Wro
cław, tel. 0501/99-81-30
OBUDOWY do komputera PC z zasilaczem, cena od 30 do 
50 zł: Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
PALMTOP PSION SERIES 3C 1 mb ram, stan idealny, in- 
trukcja obsługi, komunikacja z PC lub telefonem kom. po
przez irda lub rs232, - 470 zł. Jawor, tel. 0605/40-30-74 
PAMIĘĆ RAM 2 x 8 MB - 50 zł lub 4 x 8 MB - 95 zł/fabrycz
nie nowe. Wrocław, tel. 322-2M8,0503/67-75-02 
PAMIĘĆ RAM PS2, 2 x 8 MB - 50 zł, 2 x 16 MB -100 zł. 
Lubin, tel. 0604/47-01-09
PAMIĘĆ RAM RAM DIMM 32 MB, BX. LX - 60 zł. Wrocław,
tel. 071/343-6242,0603/4848-18
PAMIĘĆ RAM DIM 128 MB, 133 MHz -125 zł. Wrocław, tel.
0603/21-24-72
PAMIĘĆ RAM SDRAM 32 MB, 10 ns, - 65 zl. Wrocław,.tel. 
071/793-58-17
PAMIĘĆ RAM 2 x 8 MB SIMM, • 50 zł. Wrocław, tel. 
0501/95-61-78
PLOTER COLOR STANDARD format A1. • 1.000 zł. Milicz,
tel. 071/384-07-81,0605/66-88-38
PŁYTA GŁÓWNA A-Trend ATC 6220, chipset Intel 440 B*-/
- 220 zł. Wrocław, teł. 365-76-37 do godz. 14 w piątek
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PŁYTA GŁÓWNA 486 20 zl, 486 + 8 MB RAM. 486 DX 100
- 60 zl.,Wrocław, tel. 322-20-18,‘0503/67-75-02
PŁYTA GŁÓWNA 486 z procesorem 486DX2/50,8 MB RAM,
- 30 zl. Wrodaw, tel. 0604/71-39-48
PŁYTA GŁÓWNA 486DX/100 8 mb ram, karla VLB Cirrus 1 
mb lub ISA Trident 1 mb obudowa at midi, sterowniki, -100 
zł. Brzeg, tel. 0501/53-72:12
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 Du-
ron/Athlon, socket-A, do 1.2 GHz, - 230 zł. -Wrocław, tel.
071/341-46-97
PŁYTA GŁÓWNA AMD DURON ATHLON Socket-A, do 1,2 
GHz, na gwarancji, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/339-21-06 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM GIGABYTE 5AA AGP x2, ma- / 
gistrala 100 MHz, UDMA ATA 6.6, USB, 4 x PCI, 2 x ISA, 
Slot-Socket 7 oraz procesor AMD K6-2, wiatraczek • 300 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-53-62 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM z procesorem P75 - 90 zł, P100 
-100  zł, P133 - 130 zł. P150 - 150 zł. Lubin, teL* 
0604/47-01-09
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM MICROSTAR gniazdo PGS370,
3 x ISA, 1.x AGP, wbudowana karta graficzna i dźwiękowa • 
100 zł, inne. Wrocław, tel. 0503/31-49-50 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM cena 30 zł, obudowa 30 zł, pro
cesor Pentium 35 zł, flop 30 zł. Wrocław, tel. 0501/98-49-83 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM 166, - 60 zł. Wrocław, tel. 
0501/95-61-78

WYPRZEDAZ W SKLEPIE 
KOMPUTEROWYM ORAZ 

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 
: - skaner PRISA 320 U (620) - 200 zl (230 zł) 

-monitor 15” -500 zł 
-TNT2M64,32.MB -.150 zł 

, - drukarka laserowa OKI 8P- 600 zł 5 
MABrrW7ARAID-600zł . g 

' , -ZIP 100 MB zew.-250 zł |
W rocław  0604 562 498

PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM ABIT dwuprocesorowa, dwa 
gniazda socet 370,3x dimm, agp, 5x pci, 2x isa, udma 33/66 
do 8 dysków, soft menu, - 350 zł. Wrocław, tel. 787-49-50 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM AT + procesor Cyrix 166, cena 
-100 zł oraz karta grafiki PCI S3 Trio 64V -.30 zł, karta 
sieciowa ISA -r.25 zł, całość tub osobno. Wrocław, tel. 
071/789-00-16
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM BIOSTAR M6VBE Slot-1, Via 
133 MHz„ kartą muz., obsługuje wszystkie procesory Intel, v 
120 zł. Wrocław, tel. 071/341 -46-97 po godz. 12 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II Lucky Star 6va693a + proce
sor Celeron 300a, - 350 zł. Świdnica, tel. 0606/87-59-74 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM U + procesor 400 Mhz - 400 Zł. 
166 MMX - 250 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II + procesor Celeron 266, w 
obudowie, karta graficzna 2 MB, - 250 zl. Wrocław, tel. 
0503/10-80-69
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIATX, LX6, Slotl, -100 z ł .
inne. Wrocław, tel. 0503/31-49-50
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II z chipsetem BX + procesor
Celeron 300A (z możliwością .podkręcenia' na 450 MHz), -
365 zł. Wrocław, tel. 071/332-46-75
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II li)tel, 440 BX, Slot 1 ATX,
Riva 128 ZX, 8 MB, SB 64 - 200 zl. Wrocław, tel.
0501/99-81-30
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II M6VCF ATX, socket FCP- 
GA, Via 694, AGP x4, DMA-66, karta muz, -160 zł. Wro
cław, tel. 071/341 -46-97 po godz. 12 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II MICROSTAR MS6178, i810, 
karta muzyczna i graficzna, pod Intela na FCPGA -140 zł 
oraz Microstar MS6156, Slot-1, obsługuje wszystkie proce-1 
sory Intela do 1 GHz, z  kartą muzyczną SB 128 - 130 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-46-97
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II ABIT BP6 S370, 2-proceso- 
rowa, ATX, BX, - 330 zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II z procesorem 233 MHz (peł
ny), • 400 zł. Wrocław, teł. 0503/94-32-94 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II/III M7VKA socket-A. pod Du- 
rona/Athlona, z kartą muz, - 230 zł. Wrocław, tel. 
071/341-46-97 po godz. 12
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM III Intel SR 440 BX Slot 1ATX, 
TNT16 MB, SB 64 V - 300 zł. Wrocław, tel. 0501/99-81-30 
PŁYTA GLÓWNAPENTIUM III Micro-starms-6156 atx, chip- 
set Intel bx/zx, slot 1, obsługuje procesory Celeron, Pentium 
II/III Copermine do 800 MHz, wbudowana karta muzyczna 
Sound Blaster, instrukcja, sterowniki, na gwarancji 9 mies, - 
260 zł. Wrocław, teł. 0605/58-19-62,333-83-98 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM III Asus p3b-f slotl, intel bx, 
atx, agp, 6x pci, 1x isa, 4x dimm, ustawienia procesora w 
biosie, - 370 zł. Wrocław, tel. 787-49-50 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM MMX 166 ATX Socket 7, VIA 
PA 2010,4 x PCI. 4 x ISA, 4 x SIMM, 2 x DIMM + Pentium 
166 MMX, stan b. dobry,- 200 zł. Wrocław, tel. 071/343-75-64 
PŁYTY CD-R po 100 szt., Princo, Platinum, Verbatim, Dys- 
an, Esperanza, Noname, CD-ROM 700 MB - od 1.2 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0606/42-96-23
PŁYTY CD-R PLATINUM SPINDEL 650 MB, pakowane po 
100 szt. -1.60 zł/szt.; płyty 650 MB, w pudełku - 2 zł/szt.; 
płyty 750 MB* w pudełku - 2.10 zł/szt.; procesor .Pentium III 
733 FCPGA, nowy, na gwarancji, - 530 zł. Wrocław, tel. 
353-20-58,0600/81 -18-98
PŁYTY CD-RW nowe - 2 zł/szt. Wrocław, tel. 071/342-80-63 
w godz. 11-17,0501/15-50-90 
PROCESOR 486SX/33, - 20 zł. Wrocław, tel, 355-58-00 
PROCESOR AMD 90 K5, - 40 zł. Wrodaw.tel. 341-50-24 
lub 0502/82-74-46
PROCESOR AMD K6-2 266 • 100 zł; inne. Wrocław, tel. 
'0503/31-49-50
PROCESOR AMD K6-2 450 wentylator, płyta główna, obu
dowa midi tower, - 450 zł. Wrocław, tel. 336-15-64 
PROCESOR CELERON 300A od nowości pracuje na 450 
MHz (z magistralą 100 MHz na płycie ABIT BH-6), slot-1, 
wentylator - 215 zł, może być z płytą ABIT BH-6,1xlSA„ 
4xPCI, 1xAGP, stan idealny, całość - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/318-51-85
PROCESOR CELERON 466 INTEL, - 200 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-32-01
PROCESOR CELERON 466 ppga - 220 zl, 400 MHz ppga • 
200 zł, 300a slotl • 160 zł. Wrodaw, tel. 787-49-50 
PROCESOR CELERON 566 FCPGA * płyta główna VIA133 
MHz, pudełko, instrukcja, drivery, gwarancja, wentylator, - 
415 zł. Wrocław, tel. 071/347-69-72 
PROCESOR CELERON 633 BOX nowy, • 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/342-02-21
PROCESOR CELERON 700 na gwarancji - 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-20-22,0603/55-59-58 
PROCESOR PENTIUM 100, - 30 zl. Wrocław, tel. 
0501/95-61-78
PROCESOR PENTIUM 120 INTEL - 40 zł. Wrocław, tel. 
322-20-18,0503/67-75-02
PROCESOR PENTIUM 133 INTEL z wentylatorem, - 49 zl. 
Bolesławiec, tel. 075/732-49-08

PROCESOR PENTIUM 11133 CELERON, • 200 zł. Bolesła
wiec,'tel. 0502/36-21.58
PROCESOR PENTIUM II400 CELERON PGA, - 2Ó0zł. Wro
cław, tet. 071/787-49-50
PROCESOR PENTIUM II466 CELERON PGA, - 220 zł. Wro
cław, tel. 071/787-49-50
PROCESORY 436DX, DX2, DX5 w cenie od 10 do 50 zl/szt., 
modem 56 BPS bez sterowników (nowy) - 55 zł, karta mu
zyczna .Aztech" PC1168 - 55 zł, karta muzyczna ISA - 45 zł, 
obudowa ATX 4 x 5,25 -150 zł, procesor AMD K6 MMX 166 
MHZ -100 zł. Wrocław, tel. 07.1/349-47-58 
PROGRAMY „WINDOWS 95 PL” oraz .Windows 98 PL", z 
licencjami, cena 200-280 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-17-44, 
0603/44-53-60
SKANER HEWLETT-PACKARD SCAN JET 5200 C mało 
używany, stan idealny, wyjście USB, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0607/51-40-13
SKANER MAYCOM AR-108 + osprzęt, - 300 zł lob zamienię 
na konsolę Sony z grami. Boguszów-Gorce. tel. 
074/844-25-30
SKANER UMAX Astra 2000p, 600x1200, oryg. sterowniki, 
karton, - 200 zł. Wrocław, tel. 0501/81-61-67 
O  SKUPUJEM Y KOMPUTERY oraz podzespoły 

komputerowe. Wrocław, tel. 071/339-22-01, 
0609/39-25-77,0503/59-04-09 80011101

STACJA DYSKÓW FDD 1.44 MB - 20 zł/szt. Lubin, tel. 
0604/47-01-09
STACJA DYSKÓW DO AMIGI zewnętrzna, • 45 zł. Wrocław, 
tel. 0604/15-22-41
TABLET WACOM GRAPHIR format A6, obszar roboczy: 4x5" 
(92x128 mm), usb, pen i myszka bezprzewodowe, kolor zie

lony, gwarancja, oprogramowanie. - 350 zł. Wrocław, tel. 
372-60-46,0607/38-84-63
TAŚMY DO STREAMERÓW nowe, różne pojemności, od 5 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/368-71-06 
TONER DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 7xx, 8xx 
oraz model 1120c, - 90 zł. Wrocław, tel. 0503/62-73-66 
TUSZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 51629,51645. 
C6614 • 60 żł oraz do drukarki Lexmark 1000, 5000, Z11, 
Z12, Z31.Z32.Z51 - 60 zł. Canon BC-01. BC-02, BX1. BX3 
• 60 zł i Epson Stylus - 30 zł. Wrocław, tel. 0604/89-35-51 
TUSZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD, LEXMARK, 
CANON, EPSON wszystkie rodzaje, oryginalne i regenero
wane - od 90 zł/szt. Wrocław, tel. 0502/98-72-43 
WENTYLATOR COOLER MASTER bardzo dobrze chłodzi, 
cichy, stan bardzo dobry, - 30 zł. Wrocław, (el. 345-19-54 
ZAMIENIĘ GRĘ NA PC oryginalny CD-ROM. pt. .Wrota Bal- 
dura - Złota Edycja" -,na grę .Icewind Dale PL" lub sprze
dam - 50 zł. Wrocław, tel. 071/322-38-52 po godz. 16 
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX INTEL 32 
MB RAM, HDD 2.5 QB. CD-ROM x24. akcelerator graficzny 
3D, karta muzyczna, mysz, klawiatura - na Fiata 126p, Po
loneza po 1988 r., do remontu. Wrocław, tel. 071/355-24-27, 
0605/14-41-11
ZAMIENIĘ KONSOLĘ DREAMCAST gry + memory card na 
-komputer Pentium od 166 MMX, komplet bez monitora. Wro
cław, tel. 0502/93-33-35,0501/83-22-41 
ZASILACZ AT od 150-200W, różne firmy, - 20 zł. Trzebnica, 
tel. 071/3.12-05-79,0502/57-65-74 
ZASILACZ ATX 235-W -  50 zł, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/368-71-07
ZASILACZ DO DRUKAREK Hewlett-Packard 6** • 60 zł i 
5** - 60 zł. Legnica, tel..076/856-35-09,0603/55-70-44 ' 
ZASILACZ UPS awaryjny ATes, stan b. dobry - 220 zł. Wro
cław, tel. 0502/12-55-57;
ZASILACZ UPS 520 awaryjny stan b. dobry, zasilanie 25-35 
minut, -150 zł. Wrocław, tel. 0604/71 -39-48

rzutki w. manetkach, sprawny, stan b. dobry,*140 zł. Wro*
cław, teI.'327-79-0t . . ..   *  .
ROWER GÓRSKI 24"i osprzęt Shimano, stan b. dobry, - 
200 zł.'Wrocław, tel. 0602/67-94,98,
ROWER GÓRSKI osprzęt Shimano, Skiper i inne, cena od 
100 do 200 zł. Wrocław, tel. 071/321-51-44,0608/67-07-34 
ROWER GÓRSKI ALEX rama Cr-Mo, osprzęt STX RC + 
Dedore LX, stan b. dobry, - 990 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI AQVARIUS aluminiowy, teleskop przed
ni, przód STX Shimano, pozostały osprzęt Alivio, mało uży
wany - 850'Zł. Leszno, tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20, 
0608/27-86-58 ’
ROWER GÓRSKI BOMBER 21,2000 r. Magura Mavic, Race
Face, - 4.000 zl. Głogów, tel. 0604/22-82-95
ROWER GÓRSKI CANNONDALE F 500 osprzęt LX, XT, •
1.850 zł. Wrocław, tel. 0607/51-96-41
ROWER GÓRSKI GARY FISHER stan dobry. - 700 zł. Wror
cław. tel. 071/341-05-42
ROWER GÓRSKI GIANT ATX 860 alum. rama, amortyza
tor, osprzęt Shimano RX, hamulce tarezowe, stan idealny, -
2.000 zł. Świdnica, tel. 0603/87-12-53 
ROWER GÓRSKI GT rama Cr-Mo 4130,16'. widelec tele- 
skopowy RST, osprzęt Acerax. obręcze Araya, opony 26 x 
1.95", zadbany, - 750 zł. Góra, tel. 065/543-38-24 
ROWER GÓRSKI KERN PEAK, 2001 r. rama Cr-Mo fuli, 
osprzęt Shimano .A", 24 przełożenia, amortyzator z przodu i 
z tyła, nowy, stań idealny, 990 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75,0603/28-89-79 
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 zł. Wrocław, tel. 071/351-60-52 
ROWER GÓRSKI LEADER 2 amortyzatory. - 400 zl. Legni
ca. tel. 0608/85-69-23
ROWER GÓRSKI MARVEL młodzieżowy. 18 przerzutek. - 
550 zl. Wrocław, lei. 071/788-60-06 
ROWER GÓRSKI MBT, osprzęt Shimano SIS - 240 zl oraz 
drugi -.170 zł, zamienię na telefon GSM Nokia lub rower 
górski dobrej marki (dopłacę). Świdnica, teł. 074/852-59-33 
po godz. 20,0605/52-79-44
ROWER GÓRSKI MERIDA nowy, rama aluminiowa 22”,. 
osprzęt Dedore LX 2000 r., 27 przełożeń, V-brake, lekki, stan 
idealny, - 1.690 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75. 
0603/28-89-79
ROWER GÓRSKI MTB18 przerzutek, osprzęt Shimano, gru
ba rama, aluminiowe obręcze 26”, kierownica z rogami, mało 
używany, - 200 zł lub zamienię na Wartburga. Wałbrzych, 
tel. 074/843-37-69,0608/63-26-03 
ROWER GÓRSKI PEUGEOT rama aluminiowa 21", osprzęt 
Dedore LX 2000 r.,27 przełożeń, amortyzator magnezowy 
Saturn, V-brake, stan b. dobry, - 1.750 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI SCOTT, 2000 r. model Octane, 2 amorty
zatory, przerzutki STX-RC, rama aluminiowa, wahacz na ło
żyskach, mało używany, stan idealny, - 2.200 zł. Wrocław, 
tel. 339-85-60,0605/51-94-24 
ROWER GÓRSKI TREK 8000 Judy Race, osprzęt,XT, IX, 
mało używany, • 2.650 zł. Wrodaw, tel. 0607/51 -96-41 
ROWER GÓRSKI WHEELER rama aluminiowa, osprzęt 
STX, ldfck'1, stan b. dobry, - 790 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER KOLARSKI 28", 10 przełożeń, osprzęt Shima-. 
no/Modolo - 200 zł, rower BMX, koła 20" - 60 zł, rowery 2 
szt. .Zenit Special", koła 24", 5 przełożeń -10 zł/szt., stan b. 
dobry. Wałbrzych, tel. 074/666-20:51 po godz. 17, 
0604/07-13-64 ■ ' . S v- , O
ROWER KOLARSKI rama molibdenowa, wys. 540, osprzęt 
Shimano 600, ergo-power - 1.300 zł- Wrocław, teł. 
0501/77-03-72

lic. BN, Wrocław, tel, P71/337«:*14Q, 0607/3^-23-80-
- 99000001— , '
AGENCJA .JDD" NIERUCHOMOŚCI przyjmie do sprzeda- 

ży i wynajęcia we Wrocławiu i okolicach: domy, lokale, 
mieszkania, grunty i obiekty przemysłowe, profesjonal
na obsługa, licencja zawodowa. BN .JDD", Wrocław, 
tel. 071/327-78-34 99000p01 

BAR w Opolu, pow. 45 m2, dobra lokalizacja (obok uczelni), 
blisko centrum, do rozbudowy 25 m2, • 60.000 zł. Opole, tel. 
077/474-89-95 po godz. 20
BAR pow. 45 m2, dochodowy, całodobowy, na giełdzie rol
no-spożywczej .Targpiast", - 80.000 zł. Wrocław, tel. 
071/341-67-30
BAR w wyższej szkole, 80 m2, dobrze prosperujący, - 75.000 
zł. Wrocław, tel. 364-30-42,0503/80-33-12 u 
BAR na terenie .Targpiastu", pow. 45 m2, magazyn z wypo
sażeniem, - 55.000 zł. Wrocław, tel. 783-87-06, 
0503/77-76-40
BAR z lokalizacją i koncesją na piwo/smażalnia ryb, gyros,
• 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-20-31.0606/55-50-80 
BAR-ZAJAZD przy trasie Bolesławiec - Zielona Góra, kom
pletne wyposażenie, taras, 2 km od autostrady, możliwość 
zamieszkania, piwnice, parking, rolety, alarm, • 139.000 zł 
lub zamienię na samochód albo mieszkanie. Bolesławiec, 
tel. 075/732-86-11. 0604/98-63-37, 0502/60-52-65 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
AG0142 www.autogielda.com.pl)
BARAK przerobiony na kemping, wym. 6 x 2.5 m, metalowe 
drzwi, żaluzje, tapety, kuchenka, w Sławie, - 2.500 zl. Lubin, 
tel. 076/844-56-35
BIURO 56 m2, na Krzykach, z parkingiem, nowe budownic
two, księga wieczysta, liczniki ciepła, wody, • 2.000 zł /m2. 
Wrocław, tel. 0606/40-34-24
O  BIURO NIERUCHOMOŚCI „RENTPOL” »przyjmie 

zgłoszenia: wynajmu mieszkań 1- i 2-pokojo- 
wych, pomieszczeń biurowych, sprzedaży wszel
kich nieruchomości, zgłoszenia przyjmujemy 
codziennie w godz. 9-16.30. BN „RENTPOL” , 
Wrocław, ul. W idok 10, tel. 071/782-75-77 
01028921

BUDYNEK o pow. 450 m2, działka 721 m2, Klecina, do re
montu, idealny na siedzibę firmy, usługi, • 500.000 zł. 
Nieruchomości Anna Dworak, Wrocław, tel. 
071/342-94-51,071/346-06-82 99000001 

BUDYNEK po byłej zlewni mleka, działka 5 a, możl. adapta
cji na mieszkanie lub restaurację, - 28.000 zł. Lipniki, tel. 
077/431-21-79,0606/12-83-05 ■
BUDYNEK z warsztatem, stan surowy, działka 36 arów, oko
lice środy Śląskiej, - 90.000zł. Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
BUDYNEK BIUROWO • MAGAZYNOWY wolno stojący, pow. 
130 m2, na działce 750 m2, ogrodzony, teren przemysłowy, 
media, własność, • 265.000 zł lub zamienię na mieszkanie. 
Wrocław, tel. 071/363-3447
BUDYNEK GOSPOOARCZY z działką 70 arów, do remon

tu, z przeznaczeniem na warsztat wytwórczy, hurtow- 
. nję, przy trasie A4, przy Legnickiej Strefie Ekonomicz

nej, księga wieczysta, bez pośredników, - 70.000 zł (do 
. uzgodnienia).'.,-tef. 0603/29-53-06 99000001 
BUDYNEK GOSPODARCZY pow. 269 m2, w Wałbrzychu, 
piętrowy, 2korytarze. WC, natryski, 2 pomieszczenia biuro
we,'kotłownia, CO miedziane, 5 pomieszczeń magazyno
wych, 1 duże pom. produkcyjne, po częściowym remonde, 
teren wokół budynku, - 69.000 zŁ Wałbrzych, tel. 
0603/34-74-19.0609/25-19-90 i

BUDYNEK HOTELOWY 1-piętrowy, do remontu, przy trasie 
A4, kierunek Olszyna, nadający się na motel, zajazd, 
księga wieczysta, bez pośredników; - 210.000 zł (do 
uzgodnienia). Wrodaw, tel. 071/372-71-31 99000001 

BUDYNEK MAGAZYNOWO - WARSZTATOWY w Wojno- 
wicach, pow. 420 m2f-działka 0.42 ha, możliwość budowy 
domu, wszystkie media, • 109.000 zł o r a z  d ru g i,  250 
m2 działka, 0.32 ha, na każdą działalność. możliwość budo
wy domu, wszystkie media, - 66.400 zL Czernica, woj. wro
cławskie, tel. 0609/45-5446
BUDYNEK MIESZKALNO - GOSPODARCZY część miesz

kalna 210 m2, część gospodarcza 400 m2, działka 11 
arów, obiekt zabytkowy, do remontu, -. 72.000 zł. BN 
.ANTON", Wrocław, ul.: Ostrowskiego 7, tel. 
071/339-28-36,0603/64-04-08 99000001 

BUDYNEK MIESZKALNO • USŁUGOWY 400 m2, w tym 
hala 200 m2 (wys. 7 m), na gruncie 2000 m2, w Brzegu, -
45.000 z ł, w rozliczeniu samochód lub motocykl. Brzeg, woj. 
opolskie, tel. 0606/69-16-83
BUDYNEK MIESZKALNY wolno stojący, pow. 400 m2. CO. 
siła, z telefonem, na I p. mieszkanie o pow. 100 m2, na każ
dą działalność gosp., działka 7 a, - 230.000 zł. Kruszowice, 
gm. Bierutów, tel. 071/314-62-89 
BUDYNEK MIESZKALNY 100 m2, wraz z funkcjonującym 
barem o pow. 80 m2„ działka 12 a, budynek gospodarczy i 
duży ogród, - 53.000 zł. Syców, tel. 0608/76-31-56 
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 I MIESZKALNE przy trasie Zło- 
toryja-Bolesławiec, wolno stojące, stodoła 220 m2,2 stajnie 
200 m2, szopa 70 m2, mieszkanie 140 m2. dom do remon
tu, pole 2.30 ha -1 właściciel, budynki współwłasnościowe.
- 70.000 zł. Olszanica, tel. 076/877-31:50 ;
BUDYNKI MAGAZYNOWO - BIUROWE w Wojnowicach, 
pow. 2500 m2, na działce 0.95 ha, wszystkie media, teren 
utwardzony i ogrodzony, - 771.000 zł.: Czernica, woj. wro
cławskie, tel. 0609/45-5446
O  CENTRUM MEBLOWE z siedzibą 20 firm, pow. 

1300 m2, utwardzona działka 2000 m2, wszyst
kie media, • 600.000 zł. Olesno, woj. opolskie, tel. 
0606/18-30-76 03006061 

CZĘŚĆ DOMU pow.. 100 m2̂  I piętro, do małego remontu, 
Świętoszów, - 42.000 zł. Świętoszów, tel. 075/724-27-29 
DAM ODSTĘPNE ŻA MIESZKANIE kwaterunkowe, załatwię 
formalności. Wrocław, tel. 071/34249-23 
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunkowe, lokator̂  
skie, zadłużone, bez. pośredników. Wrocław, tel. 
071/367-52-25
DAM ODSTĘPNE ZA MIEŚZKANIE spóldziejczo-lokatorskie 
lub kwaterunkowe, może być zadłużone lub do remontu, bez 
pośredników. Wrocław, tel. 0502/83-94-94 
DLA ZDECYDOWANEGO KLIENTA POTRZEBNE MIESZ

KAŃ IE1 -POKOJOWE dcf70.000 zł, dla zdecydowane
go klienta potrzebne mieszkanie 2-pokojowe, do 90.000 
zł, dla zdecydowanego klienta potrzebne mieszkanie
3-pokojowe willowe do 200.000 zł. BN .JDD", Wrocław, 

,teL 071/327-78-34 99000001 
DO WYDZIERŻAWIENIA DZIAŁKA 4000 m2, z budynkiem 

gospodarczym 60 m2, na każdy rodzaj dzlałalnośd, Wro
cław Klecina. Wrocław, tel. 071/782-75-77. 
0602/31-90-93 99000001 

O  DO WYDZIERŻAWIENIA POWIERZCHNIA MAGA- 
ZYNOWO-BIUROWO-PRODUCYJNA (w zależno
ści od potrzeb), z pełnym zapleczem, w Świdni
cy przy ul. Towarowej. Ofertę można obejrzeć W 
internecie pod nr. AC 0224, w załączeniu 3 zdję
cia pod nazwą: Towarowa 1, Towarowa 2, Towa
rowa 3. Wrocław, tel. 0603/97-62-22 01026791

DO WYNAJĘCIA APARTAMENT - 1.500 zł, lokal willowy -
1.000 zł, mieszkanie (grupy pracownicze) • 9 zł/oso
ba/doba, we Wrodawiu oraz skplep z gastronomią - 900 
zł, biura • 400 zł, kawalerka - 500 zł, pokój • 200 zł, w 
Jeleniej Górze. BN .BEZPROWIZJA", ., tel. 
0604/22-324 5 99000001 

DO WYNAJĘCIA BIURA luksusowe, różne metraże, możli
wość aranżacji, klimatyzacja, sieć teleinformatyczna

fSBNr prestiżowy budynek, ochrona oraz 'monitoring 24 
h, miejsca- parkingowe strzeżone, lokalizacja: okolice 
.Korony", przy trasie na Warszawę, bez prowizji. Wro
cław, tel. 071/320-71-70 (fax), 0601/51-96-13, 
0501/7446-00 99000001 

DO WYNAJĘCIA BOKS GARAŻOWY w garażu piętrowym, 
przy ul. Zachodniej • 250 zł/mies. Wrodaw, tel. 071/359-01 -03 
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, do
godny dojazd, 30 km od Wrodawia, w kierunku Kłodzka -
1.500 zł/mies. Pustków Wilczkowśki, gm. Kobierzyce, tel. 
071/311-82-55
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący. 90 m2. Kiełczów 
(kolonia), na magazyn lub cichą produkcję, okratowany, siła, 
li taryfa, telefon, - 1.200 zł lub inne propozycje. Wrocław, 
tel. 071/325-23-34
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, na biura, ma
gazyn, 120 m2 - 2.500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/339-72-22 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, pow. 120 m2, 
we Wrocławiu, nadaje się na magazyn, usługi, cichą produk
cję, cena • 1.000 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 
071/372-72-67
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, 60 m2, po re
moncie, na.biuro, II taryfa, kafelki, teren ogrodzony, telefon, 
przedpokój, 3 pomieszczenia, łazienka, nowa inst. elektr., 
nowe okna, 4 km od Wrodawia • 1.500 zł + liczniki. Wro
cław, tel. 071/316-86-88,0606/83-47-57 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK z przeznaczeniem na działal
ność gosp., po byłej stolarni, pow. 2x70 m2 + dodatkowe 
pomieszczenia gosp., woda, prąd, dogodny dojazd, zachod
nie granice Wrodawia, na dłuższy okres czasu, cena do 
uzgodnienia. Wrocław, tel. 071/317-08-50 
O  DO WYNAJĘCIA CZĘŚĆ LOKALU ok. 40 m2, z wi- 

tryną, w centrum Wrocławia. Wrocław, tel. 
071/360-83-01 80009391

DO WYNAJĘCIA CZĘŚĆ LOKALU pow. 40-50 m2, w Lubi
nie, w supermarkecie • 30 DEM/m2. Lubin, tel. 
076/846-09-76,0601/5345-53 
DO WYNAJĘCIA DOM wolno stojący, 9-pokojowy, nowy, 
komfortowy, na siedzibę firmy lub mieszkanie - 4.000 zł + 
liczniki.., tel. 071/354-52-78,0605/57-79-23 
DO WYNAJĘCIA DOM 80 m2, wysoki standard, umeblowa
ny, ocieplony, kominek, w lasach Obornik śl. • 1.300 zł + 
opłaty. Oborniki śląskie, tel. 071/310-75̂ -77 
DO WYNAJĘCIA DOM w centrum Środy Śl., w zabudowie 
szeregowej, nowy, garaż, ogród • 1.700 zł/mies. środa Ślą
ska, tel. 071/317-28-06

C E N T R U M

X V  r r

MIESZKANIOWY
- oprocentowanie od 7,45%
- możliwość kredytowania 90% wartości nieruchomości

(w wybranych przypadkach do 100%) 
r  okres kredytowania do 30 lał

SAMOCHODOWY
- oprocentowanie od 4,26% (realne) •
- możliwość kredytowania do 100% wartości pojazdu

- maks. okres kredytowania do 8 lat
- uproszczona procedura _____________

GOTÓWKA do 7.000 zł
■ bez poręczycieli
■ min. formalności 0P012012

. - INVESTPOL (siedziba Biurtosystel)
. ul. Kościuszki 4, 50-038 Wrocław 

tel. 071/341-08-25, kom. 0-607 285 262

DO WYNAJĘCIA DOM na Kuźnikach, - 3.000 zł. Wrodaw, 
tel. 0606/96-77-82
DO WYNAJĘCIA DOM w zabudowie bliźniaczej, przy ul. 
Strachocińskiej, pow. 125 m2.5-pokojowy, wysoki standard, 
umeblowany taras, 2 balkony, z telefonem, CO gazowe, ogró
dek, bez pośredników - 2.400 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/367-83-84
DO WYNAJĘCIA DOM pow. 160 m2, umeblowany, 2 wej
ścia, ogród, cena - 2.000 zł/mies. * liczniki i kaucja. Wro
cław. tel. 071/349-30*51,071/349-2247 
DO WYNAJĘCIA DOM na południu Wrodawia, 4 pokoje, 2 
kuchnie, 2 łazienki, garaż, co gazowe, ogrodzona, może być 
dla pracowników firmy • 1700 zł + opłaty licznikowe i kaucja. 
Wrocław, tel. 333-7248
DO WYNAJĘCIA DOMY dla pracowników firm, we Wroda

wiu, Wojnów, 110 m2,4 pokoje - 2.000 zł + opłaty, Kar
łowice, .bliźniak", 5 pokoi - 3.000 zł + opłaty, Karłowice, 
połowa domu, 3 pok. • 4.000 zł + opł., Strachodn. poło
wa domu, 4-pokojowe - 2.500 zł. BN .JDD", Wrocław, 
tel. 071/327-78-34 99000001

DO WYNAJĘCIA DWA MIEJSCA w pokoju 3-osobowym, od 
zaraz, dla panów • 250 zł/osoba. Wrodaw, tel. 071/325-58-32 
O  DO WYNAJĘCIA OWA POKOJE z kuchnią, z tele

fonem, garażem, na Wojszycach, w domu jedno
rodzinnym, częściowo umeblowanym lub nie- 
umeblowanym - 800 zł + lic zn ik i., tel. 
0606/43-27-31 02025091

DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE w Legnicy. Legnica, tel. 
076/862-60-50
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE 1 osobowe, w willi, na Opo- 
rowie, cena 350400 zł. Wrodaw, tel. 36341-58 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE 2-osobowe. od 20.06.2001 
r., z wygodami, cena 250-300 zł/oso^a. Wrocław, tel. 
071/325-58-32
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE oddzielne, umeblowane, z 
używalnością kuchni i łazienki, w domku jednorodzinnym, 
na'Tarnogaju, osobom samotnym - 400'zł. Wrocław, tel. 
071/363-13-78
DO WYNAJĘCIA GARAŻ nadający się na warsztat lub inną 
dziłalność. Krakowiany, woj. wrocławskie, tel. 071/399-77-99 
po godz. 19
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Grudziądzkie), • 200 zł. 
Wrodaw, tel. 071/325-27-11
DO WYNAJĘCIA GARAŻ oko), ul. Ślężnej - 300 zł/mies. 
Wrodaw. tel. 071/367-85-56
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Grabiszyńskiej. • 230 zł. 
Wrodaw. tel. 0503/79-3444
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Drzewieckiego, - 230 zł. 
Wrodaw. tel;X)71/346-25-10
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. świstackiego we Wroda-

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.

ROWERY
AKCESORIA DO ROWERU amortyzator Head Shock Fatty 
SL z blokadą, żółty, + mostek Coda, - 900 zł lub zamienię na 
RST HI-5 DELTE HL. Legnica, teł. 076/72240-99 
AKCESORIA DO ROWERU : koła 26", piasty XT 2001, ob
ręcze MAvic 3217 (Sup Ub Control), szprychy DT Cham
pion, przebieg 500. km, - 700 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/837-63-64,0606/80-69-92 
AMORTYZATOR CORRATEC 2-półkowy. niebiesko-biały, 
skok 85 cm. - 280 zł. Bielawa, teł. 074/833-64-79 
FOTELIK ROWEROWY dla dziecka, pasy zabezpieczają 
ce, prod. zachodniej, stan idealny, - 95 zł. Głogów, tel. 
076/83446-34 po godz. 16
KLAMKOMANETKI DURA-ACE nowe, w pudełku, model 
2000-ST 7700, r 1.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/837-63-64.0606/80-69-92 
KOSZ D U  DZIECKA. 7-14 lat. rowerowy, • 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/342-30-38
KUPIĘ ROWER GÓRSKI młodzieżowy, koła 24", stan do
bry. Wrodaw, tel. 0608/47-15-17 
KUPIĘ ROWER TANDEM 2-osobowy. Legnica, tel. 
076/854-70-89
KUPIĘ ROWERY GÓRSKIE 2 szt., z amortyzatorami. Zie
lona Góra, tel. 0609/63-64-73
O  OKULARY PRZECIWSŁONECZNE sportowe, 

dziecięce, młodzieżowe, ponad 4000 modeli • od 
3 zł. Legnica, tel. 076/856-48-66, 0604/16-17-18 
84014561

ROWER z silnikiem spalinowym, prod. włoskiej Mosquito, 
oryginalny, stan idealny, prędkość maksymalna 40 km/godz, 
-1.050 zł. Wrodaw. tel. 0605/27-23-50 
ROWER męski, koła 26". roczny, z  oprzyrządowaniem, stan 
idealny, z dokumentacją, -300 zł. Wrocław, tel. 0502/09-54-29 
ROWER, męski, koła 28". 3 przełożenia, stan idealny, - 210 
zł. Wrocław, tel. 0605/27-23-50 .
ROWER BOSCH, - 400 zł. Legnica, tel. 076/8624547 
ROWER BMX wyczynowy, Chromowany, stan b; dobry, - 330 
żł. Głogów, tel. 076/83446-34 po godz. 16 
RÓWER BMX 20", stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, dla 
chłopca lub dziewczynki, w cenie 85-155 zł/szt. Wrocław, 
tel: 0501/8447-08
ROWER BMX HOOLIGAN MONGOOSE chromowany, -
1.600 zł. Wrodaw, tel. 071/783-50-56 w godz. 13-18 
ROWER GÓRSKI -120 zł. Jelenia Góra. tel. 075/713-71-50 
RÓWER GÓRSKI dziedęcy, przerzutki w manetkach, stan 
dobry, - 200 zł. Ludwikowice, tel. 074/871-62-83 
ROWER GÓRSKI rama aluminiowa 7005, osprzęt XT. LX. • 
1.150 zł. Oława. teł. 071/31348-27,0502/63-69-04 
ROWER GÓRSKI 26". osprzęt Shimano SIS, rama gruba 
50/60, rogi, błotniki, stan idealny, - 299 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-0445
ROWER GÓRSKI amortyzator, nowy, gwarancja, z całym 
osprzętem, - 500 zł. Wałbrzych, teł. 074/849-22-97. 
ROWER GÓRSKI damski, turystyczny, 26", błotniki,, świa
tła, bagażnik - 250 zł. Wojciechów, tel. 077/419-56-85 po 
gedz. 22
ROWER GÓRSKI damski i męski, turystyczne, prod. nie
mieckiej, kola 28", 5 przełożeń Shimano, błotniki, bagażnik, 
oświetlenie, stan b. dobry • 190 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/364-19-24,0601/88-23-06 
ROWER GÓRSKI koła 26, męski, gruba rama - 280 zł. Wro
cław, tel. 0503/91-65-81
ROWER GÓRSKI koła 26a, • 120 zł. Wrocław, tel. 
071/328-78-77
ROWER GÓRSKI męski, 18 przełożeń, koła 26a, osprzęt 
Shimano SIS, kierownica z rogami, - 220 zł. Wrocław, tel. 
0503/8643-21
ROWER GÓRSKI koła 24", młodzieżowy. 18 biegów, prze-

ROWER KOLARSKI GIANT TEAM rąma Cr-Mo 56. osprzęt 
Shimano, hamulce Diacompe, obręcze Araya, opony bez
dętkowe, przystawka triatlonowa na kierownicę, licznik, stan
b. dobry,- 750 zł. Wrodaw, tel. 071/3634 3 48 
ROWER SKŁADAK WIGRY czerwony, stan dobry, bagaż
nik, cena 80 zł. Wrocław, tel. 325-91-81 
ROWER SKŁADAK WIGRY 3 koła 20". kpi. wyposażenie, 
oświetlenie,'bagażnik, dodatkowy hamulec, rachunek zaku
pu, -150 zł. Wrocław, tel. 071/355-97-32 po godz. 16 
ROWER TREKINGOWY CANNONDALE rama 18" (alumi
niowa), osprzęt Deore LX + Coda, 24 przełożenia, koła 28", 
stan b. dobry, • 1.390 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
ROWER TREKINGOWY HANSEATIC, oryginalny, prod. nie
mieckiej, z pełnym wyposażeniem • 550 zł. Wrocław, tel. 
071/341-67-00,0607/30-6341 
ROWER TREKINGOWY KETTLER magnetyczny, z liczni
kiem. Legnica, tel. 076/862-1547 
ROWER TURYSTYCZNY damski, biegi w torpedzie, kpi., 
prod. zachodniej, nowy i inne, • 350 zł. Głogów, tel. 
076/83446-34 po godz. 16
ROWER TURYSTYCZNY 28" i 24", 2 szt., z torpedem, - 80 
zł. Wrodaw, tel. 071/782-05-90,0605/83-38-20 
ROWER TURYSTYCZNY prod. niemieckiej, z błotnikiem, ba
gażnikami, oświetleniem, cena od 150 do 200 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/321-51-44,0608/67-07-34 
ROWER TURYSTYCZNY HERCULES 21 biegów, rama 
chromowo-molibdenowa. bagażnik, licznik, rogi, koła 28",‘  
błotniki, osprzęt Sachs, stan idealny, - 850 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0601/83-50-04
ROWER TURYSTYCZNY, KETTLER, koła 28", aluminiowa 
rama, 3 biegi w piaście, atrakcyjny wygląd, - 350 zł. Wro
cław, tel. 071/364-19-28,0501/61-49-50 - 
ROWEREK DZIECIĘCY bez łańcucha. - 30 zł. Wrocław, tel. 
0503/3149-50
ROWEREK DZIECIĘCY BMX 2-6 lat/ czarno-czerwony, z 
bocznymi kółkami, stan b. dobry - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/359-5140
ROWEREK DZIECIĘCY BMX z dodatkowymi kółkami, • 100 
 ̂zł. Wrocław, tel. 071/788-60-06 
ROWEREK DZIECIĘCY BOBO 5-7 lat,-używane - 30-50 
zł/szt. Wrocław, tel. 0600/19-73-74 
ROWERY używane, od 30 zł. Nowe Miasteczko, woj. zielo
nogórskie, tel. 0608/45-88-18
ROWERY TURYSTYCZNE damski i męski, prod; niemiec
kiej, koła 28", 5 i 3 przełożenia Shimano, bagażniki, oświe
tlenie, różne kolory -190 zł/szt. Wrocław, tel. 071/364-19-28, 
0501/6149-50
SAKWA ROWEROWA b. duża pojemność, - 220 zł. Wro
cław. tel. 071/368-80-12
SILNIK DO ROWERU nowy, do montażu przy pedałach. Wro
cław, tel. 0501/10-93-92
ZAMIENIĘ RAMĘ ROWEROWĄ „TREK Y'11” węglową - 
na koła węglowe Spengle, Spin lub Spinergy, 3 -lub 4-płato- 
we, stan idealny. „ tel. 0600/39-78-93

NIERUCHOMOŚCI, 
GARAŻE, KIOSKI

ABC. DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunkowe, 
spółdzielczo-lokatorskie. Wrodaw, tel. 071/342-86-02 
99000001

ABC. POMAGAMY REALIZOWAĆ KSIĄŻECZKI MIESZKA- 
NIOWE z premią gwarancyjną (przy zakupie mieszka
nia). Wrodaw, tel. 071/342-86-02 99000001 

ABSOLUTNIE PROFESJONALNA OBSŁUGA w zakresie 
kupna, sprzedaży, wynajmu mieszkań, domów, lokali i 
działek budowlanych, na terenie Wrodawia i jego oko-
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wili, prąd, kanał, półki -180 zł/mies.-Wrocław, tel..373-47-97,;, 
0602/79-66-06
DO WYNAJĘCIA GARSONIERA dzielnica Krzyki - 650 
zł/mies. Wrocław, tel. 339-88-15 
O  DO WYNAJĘCIA HALA nowo wybudowana, z 

obiektami towarzyszącymi nadającymi się na 
każdy rodzaj działalności, bez ograniczeń i uciąż
liwości. Cena do negocjacji. Zimnik, gm. Mści* 
wojów, tel. 0601/73-00-69 80009111

DO WYNAJĘCIA HALA o pow. 200 m2, z terenem o pow. 
400 m2, w centrum Kłodzka, obiekt ogrodzony, idealny na 
hurtownię lub warsztat • 1.200 zł/mies. Kłodzko, tel. 
0601/58-61-44
DO WYNAJĘCIA HALA murowana, 200 m2, wys. 4 m, na 
produkcję lub magazyn, 2 x biura po 30 m2, pomieszczenie 
socjalne, wszystkie media, 20 km od Wrocławia (Głuchów 
Górny 40B) - 1.500 zł/mies. Trzebnica, tel. 071/387-21-78, 
071/312-07-34
DO WYNAJĘCIA HALA produkcyjna + budynki pomocnicze 
po byłej wytwórni wód, media, • 1.500 zł /mies.. Wiązów, tel. 
071/393-10-57
DO WYNAJĘCIA HALA + budynek, rok budowy 1980 (od
nowiony), hala 960 m2,2 bramy, transformator, CO, wenty
lacja, biuro, 14 km od granicy Czech lub sprzedam, zamie
nię, przystąpię do spółdzielni. Ziębice, tel. 074/819-17-43, 
077/416-54-05
DO WYNAJĘCIA HALE pow. 1400 m2.12 km od Wrocła
wia, teren ogrodzony, dwie hale, • 2 zł Żm2. Ratowice, gm. 
Czernica, tel. 071/318-91-05
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA pokój z kuchnią, 36 m2, 
część umeblowana, z telefonem, na 9 p. w wieżowcu, płatne 
za rok z góry - 3.000 zł. Głogów, tel. 076/843-95-44 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA centrum Legnicy, z mebla
mi, komfortowa, z telefonem, tv kablową • 400 zł/m-c, płatne 
za rok z góry * czynsz i liczniki. Legnica, tel. 076/856-44-74, 
0600/88-01-69,0600/20-31-83 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w centrum Legnicy, ume
blowana, komfortowa, sprzęt AGD, telefon, TV kablowa, cena 
400 zł/miesiąc + liczniki, płatne za rok z góry. Legnica, tel. 
076/856-44-74,0600/88-01-69,0600/20-31-83 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA pl. Legionów, umeblowa
na, telefon - 750 zł/mies. ♦ kaucja i liczniki. Pustków Żuraw
ski, tel. 071/390-85-99
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA 20 m2, umeblowane, dla 
mężczyzny • 800 zł/mies. Wrocław, tel. 071/346-63-41 po 
godz.20
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA przy ul. Lubuskiej, pow. 27 
m2, po remoncie, kafle, panele, z telefonem - 700 zł/mieś. + 
opłaty i kaucja. Wrocław, tel. 071/348-90-27 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA umeblowana, balkon, z te
lefonem • 700 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 355-61-50 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w okol. DH .Astra’ , ume
blowana, z telefonem, bez pośredników • 800 zł/mies * licz
niki. Wrocław, tel. 327-47-79 w godz. 10-18, 325-81-73 po 
godz. 20
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA 34 m2, zadbane, umebl., 
bez pośredników, spokojna dzielnica, ogrodzona • 750 zł ♦ 
opłaty. Wrocław, tel. 071/343-02-04 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA 24 m2, komfortowa, ume
blowana, telefon, os. Gaj • 800 zł + prowizja, wszystkie opła
ty w cenie czynszu. Wrocław, tel. 071/363-92-43, 
0601/53-32-65
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 60 m2, na biuro, gabinet, 
sklep, w Lubinie, ul. Jana Pawła II (deptak) - 25 zł/m2. Lu
bin, tel. 076/844-79-81
O  DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-magazynowy, 

w centrum, pow. 220 m2, telefon, ochrona, par
king, idealny na hurtownię, • 2.000 zł ♦ VAT. Wro
cław, tel. 0606/99-11-65 01030271

DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 300 m2, w centrum Dzier
żoniowa, w całości lub poszczególne stoiska handlowe, cena 
600-800 zł/mies. + VAT za stoisko., tel. 0605/72-16-59 
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 handlowo-usługowy, 50 m2. za
plecze, WC. pijalnia piwa, dobry dojazd, parking, w Jeleniej 
Górze -1.000 zł ♦ liczniki. Jelenia Góra, tel. 075/755-82-60 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w Karpaczu, w centrum, 100 m 
od rynny saneczkarskiej, nowy dom, 20 m2,30 m2,50 m2, 
70 m2, kafelki, z telefonem, WC • 50 zł/m2. Karpacz, tel. 
075/761-90-88
DO WYNAJĘCIA LOKAL lub cała kamienica, w centrum 
Leszna, z garażem - 30 zł/m2. Leszno, tel. 065/529-64-29, 
0609/44-73-69
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 200 m2, na każdą działal
ność w Lubinie, oś Przylesie - 25 zł/m2. Lubin, tel. 
076/749-42-22 po godz. 21
DO WYNAJĘCIA LOKAL w ścisłym centrum Lubina, 120 
m2 lub 60 m2 • 74 zł/m2. Lubin, tel. 076/842-62-87, 
0601/53-45-53
DO WYNAJĘCIA LOKAL 40 m2, c.o., w.c., telefon • 1.000 
zł/mies. Lubin, tel. 076/841-51-57 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w Lubinie, 120 m2, co. wc, siła, z 
telefonem, pom. socjalne, magazynowe, aneks kuchenny -
2.600 zł/m-c ♦ liczniki. Lubin, tel. 076/846-92-85,749-86-36 
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-usługowy, 30 m2, w do
brym punkcie, w Namysłowie, - 1.000 zł. Namysłów, tel. 
077/410-26-48.077/410-34-81 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pawilon usługowo-handlowy, 
2-kondygnacyjny, atrakcyjnie zlokalizowany, idealny na ga
binet lekarski lub siedzibę firmy, w Kotlinie Kłodzkiej, • 1.200 
zl. Nowa Ruda, tel. 074/872-38-17, po 20 
DO WYNAJĘCIA LOKAL wolno stojący, w Oławie, obok Ban
ku Zachodniego i PZU, na biuro, przedstawicielstwo, gabi
net itp., 67 m2 -1.600 zł brutto na miesiąc + media. Oława, 
tel. 071/303-31-88,0502/83-50-50 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem - AC0023 www.au- 
togielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA LOKAL 118 m2, w Polkowicach, na biura, 
inne, kraty, alarm - 3000 zł/m-c. Polkowice, tel. 076/847-45-00 
DO WYNAJĘCIA LOKAL40 m2, na biuro, sklep, dobre miej
sce handlowe - 800 zł/m-c + media. Strzegom, tel. 
074/649-35-56
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 35 m2, wszystkie media, na 
cichą produkcję, na Oporowie lub wejdę w spółkę. Wrocław, 
tel. 0601/79-31-22
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 100 m2. działka 300 m2. -
1.000 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/351-99-34 
DO WYNAJĘCIA LOKAL usługowy, 40 m2, z tarasem 30 
m2, na kawiarnię internetową lub przyjmę wspólnika do otwar
cia kawiarni internetowej • 1.500 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/784-45-68 w godz..14-18
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 200 m2, w centrum Wrocła
wia, przy ul. Dmowskiego, parter, z przeznaczeniem na biu
ro, handel, magazyn, cichą produkcję, pomieszczenia od
20-60 m2. możliwość wynajęcia pojedynczych pokoi, wszyst
kie media, z telefonem, internet - od 125-500 zł/mies. Wro
cław. tel. 0601/55-67-19
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, handel lub usługi, przy 
ul. Horbaczewskiego 21, tbok Astry, parter 29 m2, nowy bu
dynek -1.500 zł/mies. + media. Wrocław, tel. 071/368-73-88, 
0606/37-54-46
DO WYNAJĘCIA LOKAL usługowo-biurowy, w ciągu han
dlowo-usługowym, ul. Zachodnia, wysoki standard, telefon, 
siła, wystrój, 60 m2, 3 pomieszczenia - 2.500 zł + opłaty 
licznikowe i czynsz. Wrocław, tel. 0601/79-10-13 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 50 m2. ul. Balonowa. • 750 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-48-51
DO WYNAJĘCIA LOKAL usługowy, 77 m2 + piwnica, Śród
mieście ul. Św. Wincentego, parter sala sprzedaży i zaple-

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska" w Ścinawie

* wydzierżawi: 3 magazyny o pow. 630,346,306 m* 
oraz pomieszczenia biurowe
* sprzeda: obiekt po zakładzie produkcyjnym o pow. 
5461150 m*, przyczepy ciągnikowe skrzyniowe-wywrot- 
ki 6 i 4 1. Cena do uzgodnienia. O PO i 2349

Tel. 076/843-62-62 lub 843-60-12.

cze, wykończony, duże witryny, wys. 4 m, cena 2.200 zł + 
opłaty. Wrocław, tel. 781-85-25,0504/96-09-78 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 90 m2, w centrum Zgorzel
ca, na sklep, bank lub biuro - 3.000 zł/mies. Wrocław, tel. 
0603/37-45-53
DO WYNAJĘCIA LOKAL we Wrocławiu, przy ul. Świera- 
dowskiej, o pow. 110 m2 - 22 DEM/m2. Wrocław, tel. 
0607/28-93-09
DO WYNAJĘCIA LOKAL przy ul. Piłsudskiego, 50 m2, wi
tryna, na biuro, sklep lub inne • 2.500 zł/mies. Wrocław, tel.
364-25-63,0602/50-63-84
DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY 20 m2, przy rogu ul. 
Powstańców Śl., a ul. Hallera, wejście od ulicy, atrakcyjna 
lokalizacja, z telefonem, kafelki, kraty, wc, alarm • 1300 
zł/mies. Wrocław, tel. 782-86-24 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 2 pomieszczenia, 35 /n2, parter, 
na sklep, biuro, itd., woda, siła, wc, z telefonem -1.000 zł/m-c 
+ liczniki i VAT. Wrocław, tel. 071/361-96-58 po 19 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 34 m2, nowy, komfortowy, przy ul. 
Rutkiewicz 3 A, na biuro, gabinet lekarski, fryzjera, serwis, 
itp. -1.200 zł + VAT/mies. ♦ opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 
071/351-16-20
DO WYNAJĘCIA LOKAL we Wrocławiu, parter, telefon, par
king, około 200 m2, 15 pokoi, rejon ul. Kwiskiej • 7.000 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/351- 8̂-36 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY 28 m2, 3 linie telefo
niczne, po remoncie, czynsz 25 zł/m2 + VAT. Wrocław, tel. 
071/344-62-13 wewn. 408,0601/37-10-38 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 56 m2, telefon, siła, media, 2 wi
tryny, przy ul. Zaporoskiej • 2.500 zł/miesiąc + opłaty lic z 
niki. Wrocław, tel. 071/373-03-19 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, sklep, gabinet, usługi, 
os. Kozanów, 32 m2, WC, c.o., CW. siła, z telefonem, alarm, 
witryna - 1.000 zł/m-c + opłaty. Wrodaw, tel. 071/357-16-20 
DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY 52 m2, w centrum, 26.5 

zł/m2 + VAT. Wrocław, tel. 071/782-75-77, 
0602/31-90-93 99000001 

O  DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY 80 m2, w cen
trum, ochrona, telefon, parking, -1.000 zł + VAT. 
Wrocław, tel. 0606/99-11-65 01030261

O  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY pow. 80 m2, 
w centrum Świdnicy, witryna, wszystkie media •
3.000 zt + VAT. Świdnica, tel. 0604/09-25-86, 
0600/32-38-63 81011881

DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY komfortowy. 31 m2, 
na każdą,działalność, we Wrocławiu, na Gądowie Małym •
1.100 zł/mies. Wrocław, tel. 071/361-96-66 
DO WYNAJĘCIA LOKALE UŻYTKOWE: przy ul. Szczytnic- 

kiej, 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

DO WYNAJĘCIA MAGAZYN pow. 300 m2 - 5 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/372-05-58
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN przy ul. Kwidzyńskiej, pow. 120 
m2, z placem - 500 zł/mies. Wrocław, tel. 364-25-63, 
0602/50-63-84
DO WYNAJĘCIA MAGAZYNY pow. 130 m2, na działce 800 
m2, ogrodzony teren przy ulicy, na każdą działalność, teren 
przemysłowy, - 2.700 zł/mies. Wrocław, tel. 071/363-34-47 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE w salonie fryzjerskim, na tipsy, 
manicure, cena 300 zł. Wrocław, tel. 071/340-06-10 po 20 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE W POKOJU dla pana, używal
ność kuchni i łazienki - 230 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/329-73-99
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-POKOJOWE: Wejherow- 

. ska, 40 m2 - 900 zł + liczn., Krzyki, 36 m2 - 850 zł, 
Popowice, 40 m2 - 800 zł + liczn., pl. Grunwaldzki - 900 
zł + liczn., Gajowa - 900 zł, Rynek, komfort -1.300 zł + 
liczn., Grabiszyńska, 40 m2, umebl., tel. - 900 zł + liczn., 
Dzielna, 49 m2, • 700 zł + opł., Bacciarellego, 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 zł + 
'  opłaty, M-2, Nowodworska, nowe - 1.300 zł + liczniki, 

M-2, Daszyńskiego • 900 zł + liczniki, M-2, Zachodnia - 
900 zł * liczniki, M-3, Górnickiego • 1.000 zł + liczniki, 
M-2, Grajkowskiego - 1.000 zł + liczniki. BN Libucha, 
Wrocław, tel. 071/321-91.-91 99000001 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE: Kleczkow- 
ska - 600 zł + opł., Buczacka - 300 zł + liczn., Racławic
ka, 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 + liczn.. .AS’  Nieruchomości, Wro
cław, tel. 071/344-49-53,0501/23-38-16 99000001 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 3-POKOJOWE: Balzaka, 76 
m2 -1.000 zł + opł., Inowrocławska, 60 m2 - 1.400 zł + 
lićzn., 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, 
Wrocław, tel. 071/344-49-53,0501/23-38-16 99000001 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE 30-38 m2, 
komfortowe, wyposażony aneks kuchenny oraz łazien
ka, telefon, sieć SDi. prestiżowy budynek, ochrona oraz 
monitoring 24 h. w cenie parking strzeżony oraz ko
mórka gospodarcza, lokalizacja: okolice .Korony”, wy
lot na Warszawę, bez prowizji: Wrocław, tel. 
071/320-71-70 (fax), 0601/51-86-13, 0501/74-46-00 
99000001

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE na 
Psim Polu, pow. 73 m2, balkon, po remoncie, licz

niki, - 1.200 zł + opłaty., tel. 0601/38-94-05, 
'  071/345-60-51 01029741

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 + liczn ik i., tel. 
071/349-48-02,0605/35-61-90 80008911

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o 
pow. 50 m2, łazienka, WC, balkon, telefon, przy 
ul. Obornickiej, VIII piętro - 900 zł + czynsz. Wro
cław, tel. 071/346-22-96 02024671

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 
przy ul. Skarbowców (Krzyki), nowe, wysoki stan
dard, TV, telefon, częściowo umeblowane, -1.000 
zł + czynsz i opłaty. Wrocław, tel. 071/399-86-70 
po godz. 21 02024651

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 
m2, komfortowe, jasne, duży balkon, kafelki, 

> AGD, RTV, telefon, rozkładowe, bez pośredników, 
od 01.07.2001 r lub sprzedam. Wrocław, tel. 
0501/43-66-86 02023641

a  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 30 m2, ul. Krzywo
ustego. Wrocław, tel. 0608/68-86-73 81012151

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocła
wiu, aleja Pracy, 38 m2 • 850 zł + liczniki. Wrocław, tel. 
071/360-13-99 99000001 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, bli
sko 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 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE Korfantego 
• 500 zł + liczn., 1-pok., al. Lipowa, 37 m2, b. ładne, 
balkon • 700 zł + opł., 2-pok., Zielińskiego. 40 m2 • 800 
zł ♦ liczn., Wejherowska, 41 m2 - 800 zł + liczn., Ka
mienna, 37 m2 - 850 zł + liczn., Bobrza - 900 zł + liczn., 
pokoje: Wieczysta, • 350 zł Hubska - 250 zł, przyjmo
wanie ofert. BN .KORAL’ , Wrocław, tel. 071/787-80-42, 
0603/85-23-88 99000001 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na Biskupinie, 100 m2, ume
blowana kuchnia, ogród, garaż, • 2.100 zł. Nierucho
mości Anna Dworak, Wrocław, tel. 071/342-94-51, 
071/346-06-82 99000001 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE willowe, bli
sko centrum handl. Bielany, dla 2 osób, opłaty licznikowe 
wliczone w cenę, - 800 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-20-43
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE koło Astry -
1.200 zł/mies. + liczniki. Borów, tel. 071/393-31-63 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE z łazienką, 
osobne wejście - 450 zł/mies. ♦ liczniki. Kiełczów, tel. 
071/398-81-86
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE z wygoda
mi i garażem, w Legnicy - 300 zł/mies. (płatne za pół roku z 
góry) + opłaty. Legnica, tel. 076/721-55-93 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 104 m2. 2 duże pokoje, 
kuchnia, łazienka z alarmem, b. wysoki komfort, w Legnicy, 
do zamieszkania lub na biuro, cena - 800 zł/mies. Legnica, 
tel. 076/722-58-89

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 37 rp2, w 
Legnicy, nowe osiedle Piekary - 320 zł/mies. + opłaty. Lubin, 
tel. 076/749-56-94,0602/30-47-18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 38.5 
m2, w centrum Lubina, częściowo umeblowane, widna kuch
nia, balkon, TV kablowa, pralka, lodówka, kuchenka mikro
falowa, po remoncie, cena 500 zł/miesięcznie + opłaty licz
nikowe. Lubin, tel. 076/749-70-78,0601/92-33-74 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 50 m2. kuchnia, ła
zienka, w domku jednorodzinnym, osobne wejście • 1.000 zł 
(bez dodatkowych opłat). Lubin, tel. 076/844-77-34 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościo
we, pow. 48 m2, podwyższony standard, kuchnia, łazienka, 
WC, przedpokój, balkon, rozkładowe, w Kiełczowie, 4. pię
tro, winda, - 125.000 zł. Wrocław, tel. 0607/38-53-93, 
071/342-11-61
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 2-POKOJOWE z telefonem, 
50 m2, bez mebli, wykładzina dywanowa, na 2. piętrze, -
1.000 zł. Lany, tel. 071/318-58-75 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na Międzynarodowe Targi 
Poznańskie -170 zł/doba. Poznań, tel. 0603/83-87-22 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w willi, na piętrze, pokój, 
kuchnia, łazienka, CO, 36 m2, bez mebli i telefonu, osobne 
wejście - 700 zł/mies. * liczniki. Radwanice, tel. 
071/311-70-45,071/311-71-96 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE przy ul. Pil- 
czyckiej, pow. 30 m2, jasna kuchnia, gorąca woda, dla osob 
niepalących, chętnie 2 mężczyzn, - 600 zł + liczniki. Świdni
ca. tel. 074/853-58-46
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE umeblowa
ne, na Zawiszowie w Świdnicy, • 250 zł/mies. + opłaty. Świd
nica, tel. 0606/60-19-24
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, w 
Wolsztynie - 550 zł/miesiąc. Wolsztyn, tel. 068/356-81-24 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE niekrępujące, w willi, z osob
nym wejściem, kuchnia, łazienka - 550 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/349-24-72
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2 pokojowe, rozkładowe, 
przy ul.Wesołej, cena 1200 zł, bez dodatkowych obciążeń 
finansowych. Wrocław, tel. 345-22-79,0501/33-73-17 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE ul. Świstać- 
kiego, 85 m2 -1.600 zł/mies. Wrocław, tel. 071/784-69-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 5-POKOJOWE na biuro lub 
klub, - 1.700 zł ♦ liczniki. Wrodaw, tel. 351-29-12 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE ul. 3 Maja, 1 pokój + nyża, 

~w kamienicy, umeblowane, 40 m2, boczna ul. Dworcowej • 
600 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 0502/83-95-32 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w willi. 2-pokojowe, samo
dzielne, umeblowane, z telefonem, Wrocław • Zerniki • 700 
zł/miesiąc. Wrodaw, tel. 071/351-77-24

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 38 m2, umeblowane, 
z telefonem - 700 żł + opłaty. Wrocław, tel. 0602/69-12-21 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE o pow. 40 m2, kuchnia, ła
zienka; WC, -1.000 zł + kaucja. Wrocław, tel. 071/339-08-35 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE ul. Bolesławiecka, pow. 28 
m2, bez pośredników, • 700 zł + liczniki + kaucja. Wrodaw, 
tel. 0608/52-47-57
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE Śródmieście 
ul. św. Wincentego, nowe, 54 m2, IV/Vp., winda, kuchnia, 
łazienka, pokoje 12 i 20 m2, dobry standard, cena 1000 zł + 
opłaty. Wrocław, tel. 781-85-25; 0504/96-09-78 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w dzielnicy 
Fabryczna, pow. 38 m2, kuchnia, WC - 500 zł/mies. + opła
ty, odpłatność co 2 mies. z góry, wynajem na okres 1 roku 
lub dłużej. Wrocław, ul. Mielecka 28/2 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, 
umeblowane, ok. hotelu .Wrocław’ , od 01.07.2001 r. • 1.200 
zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/332-41-24 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, 
kuchnia, 100 m2, łazienka, weranda, ogród 330 m2, przy 
parku.- 2.000 zł + liczniki. Wrodaw, tel. 0604/78-65-60 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE o pow. 53 m2, pokój, sy
pialnia, kuchnia, łazienka, okolice ul. świeradowskiej, we 
Wrocławiu - 1.250 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 
071/337-09-01
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 45 
m2, na 3. piętrze, przy ul. Kleczkowskiej, z telefonem • 750 
zł/mies. * liczniki. Wrodaw, tel. 0601/71-36-97 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocła
wiu, okolice Korony, kuchnia, umeblowane, I p. - 600 zł/mies. 
+ opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 0601/89-81-81 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Krzykach, 
w domu jednorodzinnym, łazienka, WC, umeblowane, sprzęt 
AGD, niski parter, osobne wejście, możliwość wynajmu po
mieszczenia o pow. 20 m2, na garaż lub magazyn, dla 1 lub 
2 osób - 800 zł/mies. Wrocław, tel. 071/339-75-87 po 
godz. 16,0501/59-89-18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 
30 m2, III p.. centrum, stare budów., umeblowana, po re
moncie -5500 zł + opłaty + kaucja. Wrocław, tel. 071/321-37-46 
po godz.21,0603/78-55-04
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE willowe, 
urządzone,sosobne wejśde, Wrocław • Karłowice, - 650 zł. 
Wrodaw, tel. 0601/55-69-15
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE ul. Zielińskie
go, z telefonem • 850 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 
071/329- 1̂-84
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na biuro, w Śródmieściu, I 
piętro, 100 m2, z telefonem, - 1.300 zł + opłaty. Wrodaw, 
tel. 355-77-05 po południu
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, w 
domku jednorodzinnym, osobne wejście, umeblowane, TV, 
lodówka, pralka, cena dla 2-ch osób 900 zł, max. 4 osoby. 
Wrocław, tel. 071/357-31-39
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 36 
m2, przy ul. Zemskiej, we Wrodawiu, umeblowane, z telefo
nem, bez pośredników, cena • 800 zł/mies. + liczniki, czynsz. 
Wrodaw, tel. 071/789-61-22
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 34 m2, w 
nowym budownictwie, we Wrocławiu, na Krzykach, kuchnia, 
łazienka, blakon, telefon, umeblowane, wyposażone - 700 
zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 0608/22-09-35 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w domku, na Maślicach, 2 
pokoje, kuchnia, łazienka, pralnia, ogród, osobne wejście, 
pralka, lodówka, sprzęt AGD, może być na biuro lub gabinet 
• 350 zł/mies./osoba. Wrodaw, tel. 071/354-40-45 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nowe, willowe, 85 m2, osob
ne wejście, wszystkie media, podwyższony standard -1.200 
zł/mies. Wrodaw, tel. 071/354-00-23 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Krzykach, 
umeblowane, sprzęt AGD, RTV, TV kablowa, z telefonem, 
rozkładowe - 1.200 zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, 
tel. 071/302-83-66
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowa
ne, sprzęt AGD, ul. Zemska, kaucja 800 zł - 1.250 zł/mies. 
Wrodaw. tel. 071/785-94-70
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1 -POKOJOWE w willi, osob
ne wejście, umeblowane • 700 zł/mies. + liczniki i kaucja. 
Wrodaw, tel. 071/343-28-37
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kuchnia, ła
zienka, media miejskie, z telefonem, na VI piętrze, przy ul. 
Szewskiej, okolice Rynku, od 01.06.2001 r.. cena • 600 
zł/mies. Wrodaw, tel. 071/348-55-11 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 36 m2, 
nowe, przy ul. Horbaczewskiego, rozkładowe, kuchnia ume
blowana, na III piętrze, cena - 700 zł/mies. + opłaty. Wro
cław, tel. 071/373-99-61
DO WYNAJĘCIA MIESZKANI^2-POKOJOWE rozkładowe, 
we Wrocławiu, na Kozanowie, po remoncie, umeblowane, 
telefon, TV kablowa, sprzęt AGD • 850 zł/mies. + liczniki i 
kaucja, bez pośredników. Wrocław, tel. 071/353-14-40 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 42 m2, 
okolice ul. Pomorskiej, cena - 550 zł/mies. + opłaty. Wro
cław, tel. 071/359-08-67.0601/78-03-62 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w willi, na 
Żernikach, umeblowane, cena - 600 zł/mies. + liczniki. Wro
cław, tel. 071/353-64-98
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla pracowników, cena - 200 
zł/os/mies. Wrocław, tel. 071/354-20-58,0503/30-42-31 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 64 m2, 
na nowym osiedlu przy ul. Damrota, nowe, niska zabudowa, 
komfortowe, nieumeblowane - 1.600 zł/mies. Wrodaw, tel. 
337-14-96
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Ko
ściuszki, na IV piętrze, z telefonem - 800 zł/mies. + liczniki. 
Wrodaw, tel. 0501/17-56-72
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe. 43 
m2. umeblowane, balkon, rozkładowe, na Krzykach - ul. Skar
bowców - 950 zł/mies. + opłaty. Wrodaw, tel. 071/362-00-08 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Biskupi
nie, umeblowane, z telefonem, TV kablowa -1.000 zł + licz
niki. Wrodaw, tel. 0601/59-51-51 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe, kom
fortowe, 50 m2 -1.200 zł + liczniki. Wrodaw, tel. 342-21-43, 
0503/02-19-47
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE parter willi, niezależne wej
śde od ogrodu, na Biskupinie, na miesiące letnie - 700 zł. 
Wrodaw, tel. 347-81-99
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 41 m2, nowe, przy ul. Bi
skupa Tomasza, umeblowane lub nie - 800 zł ♦ prąd. Wro
daw, tel. 342-26-16.0604/16-52-15 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pokój, kuchnia, łazienka - 
950 zł/m-c + liczniki. Wrodaw, tel. 071/368-15-64 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, 35 m2, 2 p.. 
komfortowo wykończona, nowe, ul. Hłaski - 900 zł + opłaty. 
Wrodaw, tel. 071/373-08-47,0601/77-34-97 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, 57 m2, w Śród
mieściu, umeblowane, wyposażone, z telefonem, tv kablo
wą, parkiety • 900 zł ♦ opłaty i zaliczka. Wrocław, tel. 
0501/06-63-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE IV piętro, 
pow. 60 m2, rozkładowe, czyste, umeblowane, wyposażo
ne, balkon, bez pośredników, Fabryczna - 900 zl + opłaty. 
Wrocław, tel. 071/359-36-93,0603/47-28-90 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 34 m2. zadbane, ume
blowane, bez pośredników, ul. Hermanowska, osiedle Kuż- 
niki - 750 zł + opłaty (niskie). Wrodaw, tel. 071/343-02-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 47 m2. na Biskupinie, 
częśtiowo umeblowane • 900 zł/mies. + opłaty i kaucja. Wro
cław, tei. 0601/31-31-91
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 87 m2, w 
nowo powstałej nadbudowie domu jednorodzinnego, media, 
telefon, komfortowe, osobne wejście, możliwa siedziba fir

my, na Oporowie, - 1.500 zł. Wrodaw, tel. 071/ 6̂3-43-55, 
0503/90-74-44
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 
starym budownictwie, w centrum Wrocławia, od lipca 2001 
r., umeblowane, okolice pl. Bema - 600 zł/mies. + opłaty. 
Wrocław, 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, 
umeblowane, osobne wejście, dla 2 osób, 200 m od CH .Bo
rek", od zaraz • 700 zł/mies. Wrodaw. tel. 361-52-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 5.0 m2, ume
blowane, rozkładowe, kuchnia, łazienka, telefon, ogrzewa
nie II taryfa, • 800 zł /mies. + kaucja + liczniki. Wrocław, tel. 
071/353-61-71,0605/62-06-73 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 55 m2. ume
blowane, telefon, balkon, TV Sat, przy ul. Krynickiej, nowe 
budownictwo, bez pośredników, • 1.100 zł + 20 zł opłaty. 
Wrodaw, tel. 071/354-11-36,0606/52-64-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum, 
blisko Rynku, po remoncie, umeblowane, sprzęt AGD, sło
neczne, I piętro, pokój 35 m2, kuchnia 10 m2, media, wspól
ny przedpokój, bez pośredników i opłat, dla 3-4 osób • 220 
zł/mies. od osoby. Wrocław, tel. 0609/63-25-28 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 40 m2, we Wrodawiu, przy 
pl. Pereca, 2 pokoje, rozkładowe, kuchnia, łazienka, balkon, 
umeblowane, z telefonem - 1.000 zł/mies. + opłaty liczniko
we. Wrocław, tel. 0605/39-47-35 w godz. 9-12 i 15-21 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 ni2, przy 
ul. Hallera, we Wrocławiu, rozkładowe, umeblowane, ogrze
wanie miejskie, sprzęt AGD, telefon, może być dla studen
tów • 900 zł/mies. + liczniki. Wrodaw, tel. 071/330-08-08 po 
godz. 21,0604/52-97-52
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 34 m2, 
nowe, w centrum, cena - 850 zł/mies. + opłaty + kaucja (1.600 
zł). Wrocław, tel. 0601/56-09-77 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum 
Wrodawia, • 750 zł. Wrocław, tel. 071/333-92-91 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 
widna kuchnia, nowe budownictwo, Krzyki, • 650 zł. Wro
cław, tel. 071/333-92-91
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE Śródmie
ście, 26 m2, - 700 zł. Wrocław,*tel. 071/346-04-86, 
071/782-74-29
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE Śródmie
ście, 52 m2, umebl., rozkł, • 900 zł. Wrocław, tel. 
071/346-04-86.071/782-74-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 60 m2. 
atrakcyjne, nowe, częściowo umeblowane • 1.000 zł + licz
nik. Wrocław, tel. 071/363-40-07 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE centrum, ul. 
Kruszwicka, telefon, TV kablowa, rozkładowe • 850 zł + licz
niki. Wrocław, tel. 0502/83-67-31,0502/17-67-55 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE nowe, 34 
m2,1 piętro, przy ul. Krzyckiej (Skarbowców), umeblowane, 
bez pośredników - 850 zł + liczniki. Wrocław, tel. 
0606/91-04-41
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 64 m2, 3-pokojowe, 
okolice .Astry’  - 800 zł/m-c + opłaty licznikowe. Wrodaw, 
tel. 361-04-69,0603/86-56-45 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 
z telefonem, meble, wyposażenie, sprzęt audio-video, w 
nowej plombie, 35 m2, przy ul. Dubois - 850 zł + liczniki. 
Wrocław, tel. 328-94-91
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Zie
lińskiego, umeblowane, telefon - 1.200 zł + opłaty. Wrocław, 
tel. 071/782-96-31,071/384-90-44 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-, 3-pokojowe, 50 m2. kom
fortowo urządzone, w centrum Wrocławia, nowa plomba, 
meble, sprzęt AGD i RTV, wszystkie media • 1.200 zł + czynsz 
i liczniki. Wrodaw, tel. 071/788-60-55,0606/31-67-16 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 56 m2, ume
blowane, przy ul. bocznej Hallera, willowe, z ogrodem, bal
konem, media miejskie • 1.100 + liczniki. Wrocław, tel. 
0604/40-58-80
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 75 m2, III 
piętro, niska zabudowa, komfortowe, umebl., TV kablowa, z 
telefonem, piwnica, spokojna dzielnica, niskie opłaty - 1.300 
zł. Wrocław, tel. 071/339-16-08 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wroda
wiu, 72 m2.1 piętro, umebl., rozkł., z telefonem, ul. Krynicka 
- 1.000 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/387-82-03 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe. kom
fortowe, umebl., z telefonem, w centrum -1.000 zł ♦ liczniki. 
Wrocław, tel. 071/346-63-02,0606/76-68-22 
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 MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Zielonej 
Górze, 60 m2, umeblowane, z telefonem, I piętro - 650 zł + 
liczniki. Zielona Góra, tel. 068/451-27-47 
DO WYNAJĘCIA PARTER DOMU 60 m2, 3 pokoje, kuch
nia, łazienka, c.o. gazowe, umeblowane, z telefonem, ogród, 
na osiedlu Pilczyce we Wrodawiu -1.000 zł + liczniki i kau
cja. Wrodaw, tel. 071/351-64-38.0608/62-39-39 
DO WYNAJĘCIA PAWILON handlowo-usługowy, 32 m2, przy 
ul. Hubskiej, woda, prąd, siła, WC, okratowany, alarm, z te
lefonem, obok parking, dobry dojazd, - 1.800 zł. Wrocław, 
tel. 788-64-48,0607/82-58-50 
DO WYNAJĘCIA PLAC pow. 30 arów, przy ul. Legnickiej 
(kwadrat), cena • 1.000 zł/mies. Legnica, tel. 076/722-58-89 
DO WYNAJĘCIA P U C  pow. 800 m2, w centrum W-wia, 
przy ul. Dmowskiego, utwardzony, ogrodzony, oświetlony, 
woda. prąd - 3 zł/m2. Wrodaw. tel. 0601/55-67-19 
DO WYNAJĘCIA PODDASZE na pokoje biurowe, miesz
kalne, w centrum Wrodawia, pow. 300 m2, w budynku biu
rowym, blisko Uniwersytetu • 15 zł/m2. Wrocław, tel. 
0601/55-67-19
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1,2 osobowe na Karłowicach, 
cena 400 zł/os. Wrodaw, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 i 3-osobowe, dla mężczyzn 
pracujących lub studiujących, kuchnia, łazienka, osobne wej
ście, cisza, cena 250-280 zł/osoba. Wrocław, tel. 324-10-86,. 
398-84-27
DO WYNAJĘCIA POKOJE 3 szt., osobno lub w całości, 
osobne wejście, wszystkie media, dzielnica Zadsze, cena 
400 i 500 zł/mies. Wrocław, tel. 0608/16-08-87, 348-46-48 
DO WYNAJĘCIA POKOJE na Klednie, 1-osobowe - 300 zł. 
2-osobowe (28 m2) - 500 zł oraz 2-osobowe - 400 zł + kau
cja. Wrocław.-tel. 333-72-48
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1- i 2-osobowy, umeblowane, 
kuchnia, łazienka, osobne wejśde • 300 i 500 zł. Wrodaw, 
tel. 071/349-37-42
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany z używalnośdą kuch
ni i łazienki dla 2 osób • 300 z ł . te l.  071/341-79-51 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, • 4004. Bielany Wro
cławskie, tel. 071/311-24-48
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 18,5 m2,2 osobowy, cena 500 zł, 
1 osobowy 300 zł, bez dodatkowych opłat, w centrum, 1 pię
tro. Wrodaw, tel. 322-24-55
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, oddzielne wejście • 
250 zł/osoby/mies., bez dodatkowych opłat, ciepła woda. 
Wrocław, tel. 071/311-76-55
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy. z osobnym wejściem, 
łazienka, WC - 250 zł/mies./osobę. Wrocław, tel. 
071/346-51-81
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalącego mężczyzny, - 400 
zł. Wrodaw, tel. 071/793-45-12

S P R Z E D A J  M I E S Z K A N I E  
K U P  D O M

• Domy z działką 600 m2 
od 179.000 15 km od Rynku 

• Domy pod lasem z działką 10OO m2
OCfl 1 6 9 * 0 0 0  Oborniki Śl.

Miłoszyce k. Kamieńca

UWAGA - NOWE ATRAKCYJNE TERENY!!!

tel. 071/352-91-59
— Wrocław, ul. Milicka 32 (k. Marino)
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WYNAJM DŁUGOLETNI
m ieszkan ie  3-pokojow e 
dw upoziom ow e - now e 

tel. 071/352-83-95, 0-601 89 29 26

DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, od lipca, osobne wej
ście, kuchnia, łazienka, - 350 zł /osobę. Wrocław, tel. 
0605/31-98-63,071/346-18-45 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/361-38-27 po godz. 16
DO WYNAJĘCIA POKÓJ duży, z wygodami, blisko dworca, 
dla mężczyzny, -250 zł. Wrocław, tel. 071/785-75-60 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, 3-osobowy i 2-oso
bowy w willi • 250 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/349-30-07 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ na Krzykach dla 2 kobiet lub mał
żeństwa, media miejskie • 300 zł/os. Wrocław, tel. 
071/312-42-22,0600/16-82-28 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ osobne wejście, Karłowice, - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/352-90-79 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, niepalących • 250 
zł/osoba. Wrocław, tel. 071/788-48-51 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pani lub dziewczyny, z dostę
pem do kuchni i łazienki, cena - 350 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/787-82-85
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, z używalnością kuch
ni i łazienki, osobne wejście - 500 zł/mies. Wrocław! tel. 
071/349-37-42
DO WYNAJĘCIA POKÓJ pow. 16 jti2 t  kuchnia, łazienka, - 
450 zł /osobę. Wrocław, tel. 071/353-57-43 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla studentów I, II roku, we Wro
cławiu, ńa Biskupinie, umeblowany, z dostępem do kuchni i 
łazienki - 400 zł/mies. Wrocław, tel. 071/347-84-25, 
0603/69-40-13 v .  . .
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, dla pań, kuchnia, ła
zienka, osobne wejście, komfortowe warunki, na Muchobo- 
rze Wielki, w willi, cena - 250 zł/os./mies. Wrocław, tel. 
071/373 7̂1-34
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 kobiet uczących się lub pra
cujących,, dogodne warunki, korzystanie z  WC, kuchni, ła- 
zienki, b. dobry dojazd do centrum i uczelni, spokojna okoli
ca, pełna swoboda, nowe bloki • 300 zł/mies./osobę, bez 
dodatkowych opłat. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w nowym budownictwie, umeblo
wany, z możliwością korzystania z kuchni i łazienki, dla oso
by niepalącej, b. dobre warunki użytkowania, blisko dworca 
PKP i PKS - 350 zł/mies. Wrocłavy. tel. 071/333-97-05 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, od 01.06.2001 r., dla 
młodej osoby, uczącej się lub pracującej, os. Strachocin 
290 zł/mies. Wrocław, tei. 071/346-66-04 '  "
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w domku, wejście niekrępujące, 
18 m2 - 300 zł/mies. Wrocław, tel. ,071/362-8447.
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla osoby pracującej, niepalącej, 
możliwość parkowania samochodu/łazienka do wyłącznej 
dyspozycji, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/354-31-71 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, osobne wejście, kuchnia, 
łazienka, na Karłowicach, dla osoby niepalącej - 500 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/372-75-52
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. 071/36140-89 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-OSOBOWY na Złotnikach,ume
blowany + kuchnia i łazienka, dla osóby niepalącej, dobre 
warunki - 350 zł/mies. Wrocław, tel. 071/349-24-30 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ sublokatorski, w nowym budow
nictwie, dla pana, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/373-44-90, 
071/352-32-47
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, 25 m2, umebl. - 250 
zł/osoba, Wrocław, tel. 071/322-16-62 
DO WYNAJĘCIA POŁOWA WILLI po remoncie, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, nowe wyposażenie, meble, CO, garaż, 
duży ogród -1:900 zł/mies. Radwanice, tel. 071/311-71-99 
O  DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA z przeznacze

niem na działalno ść gospodarczą, pow. 102 m2 i 
450 m2, Skarbi mierz O s ied le .te l. 0601/08*00-58 
01030241

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA I piętro, w Jeleniej Gó
rze, 100 m2, przy głównej drodze, dobry dojazd, parking, 
c.o., WC - 500 zł + liczniki. Jelenia Góra, tel. 0607/30-80-00 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA w Strzelinie, przy ul. 
Oławskiej 19, nadające się na hurtownie, zakłady produk- 
cyjno-usługowe, pow. 30,150,140 i 400 m2, wszystkie me
dia, teren ogrodzony, parkingi - 9 zł/m2 (możl. wyst. faktury 
VAT). Strzelin, tel. 071/392-10-69,0602/44-78-77 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA o pow. 160 i 50 m2, na 
Ołtaszynie, we Wrocławiu, media, alarm, w.c., siła, nadają 
się na każdą działalność lub magazyn -13 zł/m2 mies. Wro
cław, tel. 071/368-15-83
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA przy ul. Aler Pracy, pow.
90 m2, WC i natrysk, cena - 2.000 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/360-13-52 w godz. 8-15 ;
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowo - usługowo - 
mieszkalne, 70 i 50 m2, okolice .Korony*, 20 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/326-20-23
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE o pow. 18-80 
m2, we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 18.0, ceną 15-20 
zł/m2 mies. Wrocław, tel. 0604/19-99-47 
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 Ślą
skie, tel. 071/310-24-15 po godz. 17 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA magazynowo-produk- 
cyjno-usługowe, 80 m2 - 800 zł/mies. Wrocław, tei. 
071/348-21-16
DO WYNAJĘCIA POMIESZCŻENIE dó 100 m2, w centrum, 
parking - 3.500 zi/mieś. Wrocław, tel. 071/343-86-66, 
060T/91-52-76
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE warsztatowe, o pow. 60 
m2 - 400 zł/mieś. Wrocław, tel. 071/32&&-97 ,
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE w salonie fryzjerskim, 
solarium, przy ul. Sępa Szarzyńskięgo, dla tipserki, kosme
tyczki lub masażystki, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/345-38-86 
w godz. 9-19, 363-15-66 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE pow. 85 m2, WC, woda, 
siła, telefon, nowe ogrzewanie; we Wrocławiu, cena - 2.000; 
zł/mies. + VAT. Wrocław, tel. ,071/346-60-17 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE pow. 160 m2 * I f t f

TANIE NOCLEGI 
DLA GRUP PRACOWNICZYCH 

w obiekcie hotejowym 
Wrocław-Fabryczna

tel. 071/352-36-57,0-601 75 4614
na każdą działalność lub magazyn; media, alarm, WC, w 
centrum Ołtaszyna -13 zł/m2. Wrocław, tel. 071/368-15-83 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na biuro. 50 mkw, w 
domku jednorodzinnym, okolice Centrum Korona • 1200 
zł/m-c. Wrocław, tel. 0600/28-82-79 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na warsztat lub inną 
działalność gosp., pow. 70 m2, we Wrocławiu, os. Polanowi- 
ce, siła, telefon, dobry dojazd (utwardzany) - 900 zł/miesiąc. 
Wrocław, tel. 071/793-45-10,071/327-60-35 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA 296 
m2, w centrum Wrocławia, cena - 24 zł/m2 + media. Wro
cław, tel. 071/337-33-38 f .
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA PRODUKCYJNA lub 
magazynowa, pow. 50 m2, wszystkie media, w Świdnicy • 
19 zł/m2. Wałbrzych, tel. 074/853-97-19 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA SKLEPOWA przy ul. 
Chrobrego, 32 m2, witryna - 1.900 zł/mies. Wrocław, tel. 
789-47-88
DO WYNAJĘCIA PRACOWNIA PLASTYCZNA w centrum, 
63 m2, WC, CW, na parterze, cena 700 zł/mies. ♦ prąd. Wro
cław, tel. 329-23-83
DO WYNAJĘCIA STOISKO na hali Strzegomskiej, -1.150 
zł. Wrocław, tel. 071/328-80-52 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA STOISKO HANDLOWE plac Zielińskie
go, na wszelkiego typu działalność, • 1.300 zł. Wrocław, tel. 
071/795-44-91 po godz. 20
O  DOM nowy, wolno stojący, pow. całkowita 180 m2, 

działka 1100 m2, media, w miejscowości Borowa 
w gm. Długołęka, ulga budowlana, - 220.000 zł., . 
tel. 071/324-27-89, 0502/86-09-85 02023031

O  DOM nowy, energooszczędny, w Oławie, pow. 148 
m2, na działce własnościowej, 5 pokoi, 2 łazien
ki, kuchnia, garaż, wykończony w 95%, posiada 
ulgę budowlaną, • 280.000 zł., tel. 071/313-01-02, 
0502/31-62-09 01024791

O  DOM 230 m2, stan surowy zamknięty, Korżeńsko, 
dobra lokalizacja, przy trasie Wrocław - Poznań,
- 95.000 z ł . t e l ,  014/665-00-37 Q1030p2f

DOM nowo budowany, w Legnicy, os. Białe Sady, do wykoń
czenia, pow. 360 m2 - 220.000 zł, stan surowy • 170.000 zł. 
Legnica, tel. 0601/50-97-34,076/850-15-33.
DOM : 7 pokoi, 2 osobne wejścia, możliwość prowadzenia 

gastronomii, hoteliku, atrakcyjne położenie, przy trasie 
i blisko lasu, działka 17 arów, ok. Milicza, • 130.000 zł. 
BN .TYMOCZKO', Milicz, tel, 071/383-08-66 
99000001

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 zł. N iem cza, tel. 074/837-63-91, 
0604/61 -34*39' 03003001

O  DOM w trakcie remontu kapitalnego, parter 142 
m2, piętro przewidziane na 90 m2 + materiały bu
dowlane do remontu, na działce 1 ha, pilne, oko
lice Prochowic, - 52.000 zł (do negocjacji). Pro
chowice, tel. 0607/32-98-06 01030751 

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, gfo. Żórawina, tel. 0502/32-79-51, 
071/311-30-13 02024271

DOM w Oławie, dwurodzinny, wolno stojący, 400 m2, •
185.000 zł. BN „BOTO’ , Wrocław, tel. 071/355-70-90 
99000001

DOM - Jagodno, 360 m2, dwurodzinny lub zamienię na 2 
mieszkania. BN .BOTO'. Wrocław, tel. 071/355-70-90 
99000001

DOM - Jaźwina, zabudowania, grunt rolny, media. .W.J.Y 
. Wrocław, tel. 071/351 -38-34,071/357-0944 99000001 

DOM do remontu, 120 m2, z działką 0.9 ha, Ostroszowice, 
pow. Dziwiszów, - 25.000 zł. Bielawa, tel. 0606/64-31-38 
DOM w Bogdanowicach k. Głubczyc + 20 a ziemi - 29.000 
zł. Bliszczyce, gm. Opole, tel. 077/486-08-14 
DOM poniemiecki, w Pławnęj Dolnej nr 13, 5 pokoi, WC, 
c.o., łazienka, działka 2.9 ha, siła, 2 stodoły; wóz drabinia
sty, na drewnianych kołach - 300 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-77-80
DOM wolno stojący, bud. gospodarczy, sad, duża działka, 4 
pokoje, nowe co, spokojny rejon, - 60.000 zł. Bukowina 
Bobrz., gm. Żagań, tel. 0607/05-29-45,0609/28-98-01 
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 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem -AC0179 www.autogielda.com.pl) ;
DOM w Cieszowie, koło Świebodzic, działka 80 a, w tym 30 
a budowlanej, siła, woda, co + zabudowania gosp, • 69.000 
zł lub zamiana na mieszkanie 50 m2, w Świebodzicach. Cie- 
szów Dolny, tel. 074/845-20-85 
DOM do remontu, 60 m2, + 2 budynki gosp., 59 arów grun-. 
tu, woda z wodociągu i studni, światło, przy lesie, z dala od 
drogi, b. ładna okolica, mała, spokojna wioska, 70 km od 
Wrocławia, Czeladź Mała 9, - 40.000 zł. Czeladź Mała, tel. 
0608/25-27-54
DOM PONIEMIECK1150 m?, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, 
WC, spiżarnia, telefon, COrgaraż, zabudowania gospodar
cze, działka siedliskowa o powierzchni 18 arów + dwie dział
ki 46 arów, - 75.000 zł. Damianowo k. Jawora, te l.' 
076/871-93-46
DOM dwurodzinny, 2 garaże, dżi&łka 1000 m2, atrakcyjna i  
lokalizacja, 10 min do Wrocławia, • 310.000 zł. Długołęka, 
tel. 071/315-28-56,315-16-28 
DOM jednorodzinny, 3 pokoje; kuchnia, stodóła, oborą, 2 ga
raże, 2 wiaty, ogród, działka 0.42 ha, 4 km od jeziora Jezior- 
sko, woj. łódzkie, - 45.000 zł. Głubczyce, tel. 077/485-85-95, 
0606/78-88-29
DOM PONIEMIECKI * stodoła, pomieszczenia gospodarcze,

Now£ dpnriy i nńijeszkąrii
- M r -

I bliźniaki 146,3 m1z możliwością 
rozbudowy na działkach 316 i 456 m! 
Uwaga! Rezerwacje - tylko 5 sztuk,- .

I jednorodzinne w zabud. szeregowej \ 
o pow. 146,3 m1 z garażem, 2 tarasami, 
kominkiem, działką 228 ro2;

I w realizacji mieszkania od 25 do 125 m*

b o r n i  M N O M P i t m

KAMIENIEC WROCŁAWSKI
pow. działki - 1 .000 m

- d o m k i w o ln o  s to ją c e  ty p  " A 1 
T Y P  “A ”
pow. użytkowa - 220,7 m’ 
pow. całkow ita - 365,1 m’ 
kubatura - 785 m'
TYP “B"
pow. użytkowa - 200,9 ro' 
pow. całkow ita - 338,0 m' 
kubatura - 670 m'
TYP “C”
pow. użytkowa -1 71 ,4  m' 
pow. całkow ita - 271,6 m' 
kubatura - 630 m’
TYP “D”
pow. użytkowa - 150;9 m' 
pow. całkowita - 238,5 m' 
kubatura - 750 m'
Wartość domku: stan surowy zamknięty

wartość działki uzbrojonej • 94,00 zł/m2

} 256.493 z ł 

} 245.010 z ł 

} 210.356 z ł 

} 190.537 z ł

Płatność w ratach. 
Ulga budowlana.

Budowa w  stanie surowym zamkniętym  
wraz z  elewacją, uzbrojeniem  
zewnętrznym i n iezbędną infrastrukturą.

TERMIN -2001 r.
KUP DZIŚ GOTOWY! MASZ UPUSTl

TEL. 328-47-85 
328-10-15

S P Ó Ł D Z I E N I A  M I E S Z K A N I O W A  “ K A M I E N I E C ”  
50-376 W R O C Ł A W , U L . W R O Ń S K I E G O  14

garaż, z kanałem +11 ha ziemi w jednym kawałku, na trasie 
Wałbrzych • Kłodzko, - 220.000 zł. Głuszyca, tel. 
074/845-66-46
DOM wolno stojący, w okolicach Góry, do remontu, zabudo
wania gospodarcze, działka o pow. 0.75 ha, woda, prąd, siła, 
- 28.000 zł. Góra, teł. 065/543-42-27 
DOM jednorodzinny/parterowy, działka 0,65 ha, nowa zabu
dowa warsztatowa, sad, Wszystkie media, -150.000 zł. Góra, 
tel. 065/543-37-20
DOM pow. 172 m2. nowo wybudowany w roku 1999, parte
rowy, ogród, działka 65 arów, ekologiczna oczyszczalnia ście
ków, woda ze studni głębinowej, malownicza okoffca, -
267.000 zł lub zamienię ha mieszkanie w Kłodzku. Jaszko- 
wa Dolna, tel. 074/868-79-25 po godz. 18
DOM nowy, do wykończenia, pow. 300 m2, działka 9.8 a, •
200.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-45-76
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ pow. użytk. 120 m2, 
pow. gosp. 60 m2 + zabudowania gosp. o pow. 15 m2, CO, 
siła, z telefonem, ocieplony, - 250.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/643-83-63
DOM WOLNO STOJĄCY nowy + warsztat 200 m2, na dział-

3 km od Nowogrodźca, 
0601/99-85-55 1

13.000 zł. Nowogrodziec, tel.

DOM 13 pokoi, pensjonatowy, 280 m2, 3 łazienki, kuchnia,
świetlica, działka 750 m2, garaż wolno stojący, - 800.000 żł.
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-12:59
DOM 2-rodzinny w Oławie, • 240.000 żł. Oława, tel.
0608/24-27*49
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ na działce 10 a i po
mieszczenia na hurtownię lub prod., pow. ogółem 320 m2 • 
300.000 zł. Oława, tel. 071/313-36-90 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pow. 117.40 m2, 
ogród 4 ary, garaż, kominek, 5 pokoi, ładna, cicha i spokojna 
okolica, w Oławie, - 250.000 zł. Oława, tel. 071/313-80-99. 
0609/17-18-99
DOM WOLNO STOJĄCY mieszkalny, ♦ zabudowania gosp., 
pole 2.65 ha, 2 km od Wołczyna, woj. opolskie, - 36.000 zł. 
Opole. tel. 077/474-53-02
DOM * zabudowania gosp., prąd, woda, z telefonem, w po
bliżu lasu i stawów, - 5.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-18-82,0602/88-51-11 
DOM o pow. 420 m2,12 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie, zabu-'

DOM WOLNO STOJĄCY, 260 m2, na działce 
o pow. 800 m2, możliwość dokupienia grun
tu, parter naliczany osobno, 8 pokoi, 3 ła
zienki, 2 kuchnie, garaż, cena - 330.000, 
do negocjacji . OP012330

Kamieniec Wr., tel. kont. 0-502 170 995, 
071/339-16-17, 0-501 595 733

KREDYT od 9%
NA ZAKUP 

MIESZKANIA • DOMU
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OP011516I
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|  Mieszkanie z  internetem! www.maslice.pl J
SBM MAŚUCE ul. Magowska 4. Wrocław «  0-71 3541535,354 1468 1

ce 40 arów, 7 km od Wrocławia, przy głównej trasie, - 500.000 
zł. Jesżkowice, tel. 071/318-04-19 '
DOM przedwojenny, pow. 180 m2, dobrze utrzymany, wszyst
kie media + budynek gosp., 2 garaże, działka 900 m2, -
250.000 zł. Kamieniec Wrocławski, te l 071/318-56-26 
DOM JEDNORODZINNY działka o pow. 5.2 arów. na spo-. 
kojnym osiedlu domków, wszystkie media na działce, prąd i 
telefon już wdomu, stan surowy zadaszony, ciekawa archi
tektura, indywidualny projekt, bez pośredników, - 127.000 
zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0601/72-61-98
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 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. Kuchary, gm. Domaniów, tel. 
071/302-74-00
DOM piętrowy, podpiwniczony, 250 m2, działka 20 arów, 40 
km od Wrocławia, - 95.000 zł. Kucharzowice, gm. Wiązów, 
tel. 0606/38-79-67
DOM pow. 214 m2, z basenem o poj. 80.0001, - 200.000 zł. 
Legnica, tel. 076/850-64-24
DÓM110 m2, + pomieszczenie 58 m2 (na działalność), dział
ka 460 m2, spokojna i ładna okolica, - 265.000 zł. Legnica, 
tel. 076/856-86-38 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - AG0203 www.autogielda.com.pl) 
DOM jednorodzinny, piętrowy. 5 pokoi, kuchnia, łazienka, 
c.o., zabudowania gosp. Legnica, tel. 076/887-45-94 
DOM WOLNO STOJĄCY w Miechowicach, 5 pokoi, salon, 
kuchnia, łazienka, c.o. węglowe, piwnice, pomieszczenia go
spodarcze (możliwość przekształcenia np. na skjep), •
135.000 zł. Lizawice, gm. Oława/tel. 0607/66-99-29 
DOM JEDNORODZINNY lata 70-te, paterowy, 3-pokojowy, 
podpiwniczony, działka 9 arów, 7 km od Lubina, -. 150.000 
zł. Lubin, tel. 076/846-36-68 po gódż/iS,0607/45-56-53 
DOM w zabudowie szeregowej, w centrum $wieradowa Zdrój,
+ sklep i gabinet, cena - 200.000 zl lub zamienię na lokal o . 
pow. 180 m2. Lubin, tel. 076/844-27-07,0603/63-87-48 
DOM w Lubinie, wolno stojący, pow. 300 m2, działka §,54 
ara, ogrzewanie gazowe, podłogi drewniane, - 350.000 żł.‘ 
Lubin, ,tef. 0606/24-56-19
DOM do małego wykończenia- w Prochowicach, działka 9 
arów, całość 190 m2, * 27.000 zł. Lubin, tel. 076/749-42 2̂2 , 
po godz. 21
DOM PONIEMIECKI parterowy, po remoncie, 100 m2, woda, . 
CO, siła, + budynki gosp., ziemia orńa 4 ha, w. tym staw, -
75.000 zł. Łysiny 45, gm. Wschpwa, tel...065/540-95-58 
DOM nowy, wolno stojący, pow. 1ÓÓ.m2,.4 pokoje; kuchnia,
2 łazienki, telefon, c.o. gazowe, 380 V, woda, działka 15 arów, 
na miejscu szkoła, ośr. zdrowia, poczta, Marcinkowice, 15 
km'od Wrocławia - 200 000 zł. Marcinkowice, tel. 
071/302-83̂ 30
DOM WOLNO STOJĄCY w Miiiczu, 50 km od W-wia, piętro
wy, podpiwniczony, garaż pow. mieszk. 134 m2 (3 sypialnie,
2 łazienki, Salon z kominkiem, kuchnia), okna PCV, ogrzew. 
gazowe i węglowe w miedzi, 2 nowe piece, kaloryfery kon
wektorowe, balkon, taras, działka własnościowa, • 250.000 
zł. Milicz, tel. 071/384-03-67
DOM w zabudowie bliźniaczej, 60 m2, możliwość adaptacji 
strychu, garaż, zabudowania gosp., działka 15 arów, w Na
mysłowie, - 90.000. zł. Namysłów, tel. 077/410-37-54 
DOM jednorodzinny, w Nowej Soli, wysoki parter, • 135.000 
zł. Nowa Sól, woj. zielonogórskie, tei. 0601/62-28-97 .
DOM jednorodzinny, wolno stojący, - 160.000 zł. Nowogro
dziec, tel. 075/731-66-85 - %
DOM do kapitalnego remontu lub rozbiórki; działka 0.20 ha,

dowania gospodarcze, na działce 32 ary, 1500 m od trasy 
główenj A8, w gminie Kobierzyce, - 600.000 zl. Pełczyce, 
tel. 071/311-17-88,0601/69-59-72 .
DOM wolno stojący, pow. 200 m2, na działce 600 m2. garaż, 
pomieszczenia gospodarcze, atrakcyjna lokalizacja • 150.000 
zł. Pleszew, tel. 062/742-48-33,0601/48-32-46 
DOM w zabudowie szeregowej, parterowy, 151 m2, miesz
kalna 98 m2, wbudowany garaż, pełne podpiwniczenie, ocie
plony, działka 310 m2, media miejskie, - 200.000 zł. Polko
wice, tel. 076/845-34-54
DOM PONIEMIECKI wolno stojący, po remoncie, zabudo
wania gospodarcze, Nowy Dwórgm. Niegosławice, - 80.000 
zł. Polkowice, tel. 076/847-48-21,0503/02-32-24 
DOM wolno stojący, u podnóża g. Stołowych, piętrowy, 150 
m2, ogród 0.5 ha, media. -170.000 żł. Radków Kłodzki, tel. 
074/871-22-02
DOM pow. 100 m2, z warsztatem o pow. 100 m2, działka 9 
arów, wszystkie media, • 189.000 zł. Radwanice, gm. Św.Ka- 
tarzyna, tel. 071/311-72-18
DOM wolno stojący, 200 m2, w Świętej Katarzynie, do małe
go wykończenia, na działce 10 arów, • 320.000 zł. Siechni
ce, tel. 0502/96-48-23
DOM z cegły, z podmurówką z kamienia granitowego, 110 
m2, i  budynek gosp., 2 garaże, działka, w Sośni, 70 km od 
Wrocławia, blisko lasu i zalewu, • 140.000 zł. Sośnie, tel. 
062/739-10-62,0600/41-57-13 .
DOM WOLNO STOJĄCY Szczodre, nowe osiedle, pow. 
220/170 m2, parter: kuchnio-jadalnia, pokój, łazienka, pię
tro: salon, 2 sypialnie, łazienka, tarasy, działka skrajna 700 
m2, ładna zielona okolica, możliwa zamianś na 3-pokojowe 
do połowy wartości domu + dopłata, - 300.000 zł. Szczodre, 
woj. wrocławskie, tel. 0600/81 -44-29 
DOM JEDNORODZINNY nowy, wolno stojący, garaż, pow.

180 m2, grunt 80 a, CO, olej opałowy - 170.000 zł. Środa 
Śląska, tel. 071/317-46-86 po godz,17, p603/37-81-15 
DOM 1-piętrowy, pow. 410 m2, na mieszkania lub każdą dzia
łalność gospodarczą, wszystkie media, działka własnościo
wa 475 m2, ogrodzona • 750 zł/m2. Świdnica, tel. 
074/853-10-02,
DOM wybudowany w 2000 r., 30 km od Wrocławia, okolice 
Trzebnicy, pow. 80 m2, działka 47 arów, system kanadyjski, 
- 150.000 zł lub zamienię na mieszkanie. Trzebnica, tel. 
0607/25-58-20
DOM w zabudowie szeregowej, w Trzebnicy, 220 m2, możli
we raty, - 230.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-06-87 
DOM o pow. 220 m2, w centrum Szczawna Zdroju, przy głów
nym ciągu gandlowym, nadaje się na działalność gastrono
miczną lub inną, • 400.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-85-19, 
0602/42-82-49
DOM pow. 600 m2,12 pokoi, 6 łazienek, 6 kuchni, 10 gara
ży, przystosowany dla 3 rodzin, trzy osobne wejścia, ogro
dy, tarasy, spokojna okolica, dobra lokalizacja, • 470.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0608/48-68-36 
DOM WOLNO STOJĄCY nowy, wykończony, 250 m2, dział
ka 9 arów, garaż, atrakcyjna lokalizacja, • 380.000 złlub za
mienię na mieszkanie M3, lub inne propozycje. Wisznia Mała, 
tel. 071/312-42-18 po godz. 19 
DOM parterowy, rok budowy 1999, piękna okolica, 5 pokoi, 
kuchnia, w.c., łazienka, taras, okna PCV, garaż, wolno sto
jący, ogrzewanie, gaz, działka 0.15 a, staw (2.5 ha lustra 
wody), zarybiony, razem iub osobno, - 320.000 zł. Wołczyn, 
tel. 077/418-93-47,0608/51-35-97 
DOM do remontu, 450 m2, na działce 25 a, + zabudowania 
gosp., Wińsko. -100.000 zł. Wołów, tel. 071/389-33-05 
DOM pow. 300 m2, działka 25 arów, zabudowania, • 400.000 
zł. Wrocław, tel. 0608/07-74-37 
DOM wolno stojący, Pilczyce, pow. użytkowa 260 m2, - 
480.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-7846 
DOM wolno stojący, w Polanicy Zdroju, pow. 120 m2,5 po
koi, kuchnia, łazienka, działka 1 ha, pod lasem, • 200.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/14-12-97
DOM pow. użytk. 160 m2, działka 800 m2, media, telefon, 
ogrzewanie gazowe + kominek, Muchobór Wlk, • 285.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/362-28-09
DOM nowy. pow. 270 m2, parterowy, z użytkowym podda
szem, garaż o pow. 50 m2,15 km od Wrocławia, - 350.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/60-67-77 
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 in- 
temecie pod numerem • A00476 www.autogielda.com.pl) 
DOM 250 m2, działka 1000 m2, w lesie, blisko Wrocławia - 
10 minut drogi do pl. Grunwaldzkiego, - 620.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/7842-86 (zdjęcia do tej oferty można zoba- 
czyć w internecie pod numerem - A00528 www.autogiel- 
da.com.pl)
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ skrajny, nowy, 240 
m2, Wrocław Strachocin os. Technika, spokojne miejsce, bli
sko centrum, - 320.000 zł. Wrocław, tel. 348-33-79

ATRAKCYJNA OFERTA 
WIOSENNA

Nowe domy mieszkalne wolno stojące o powierzchni 
użytkowej 70 m2, do wykończenia wewnątrz, już za 58.500 zl. 
Lokalizacja - Polkowice Dolne lub na działkach inwestorów. 
Niskooprocentowane kredyty budowlane.
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B u d u je sz  d o m ?  K u p u je sz  m ieszk an ie?  
P otrzeb u jesz p ien ięd zy?  - Zadzw oń!

Kredyt bankowy na 20 lat,WEUR0, w 7 dni, budowa systemem gospodarczym

GE Bank Mieszkaniowy UWAGA! Min- Doch°d - 2.000 zł netto, min. Kwota kredytu 30.000 zł

riPM?l73 DORADCY KREDYTOWI - tel. 342-15-94, 342-82*01

DOM na obrzeżach miasta, 400 m2, 12 pokoi, 3 łazienki, 
sauna, CO gazowe, z telefonem, działka 800 m2, może być 
dla firmy, - 700.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-36-28 po 
godz. 20; 0602/23-66-05
DOM w zabudowie szeregowej, 200 m2, działka 240 m2, 
stan surowy otwarty, - 165.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-77-96
DOM w zabudowie bliźniaczej, wszystkie media, podpiwni
czony z garażem, blisko do komunikacji miejskiej, .zielona* 
dzielnica, - 365.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-42-62 
DOM do remontu na obrzeżach Wrocławia • 65.000 zł. Wro
cław, tel. 071/341-23-08 wieczorem 
DOM PONIEMIECKI 250 m2, działka 12 arów, 2 łazienki, 3 
osobne mieszkania, 13 km od Jeleniej Góry, 2 garaże, par-

O K A Z J A ! ! !  g  
SPRZEDAM  HALĘ, pow., 160 m2 3  
+ 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

ter ogrzewanie kominkowe, widok na Śnieżkę, Karpniki, -
160.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-23-31,0606/71-00-37 
DOM we Wrocławiu, dzielnica Muchobór Mały, blisko nowo 
wybudowanej obwodnicy śródmiejskiej, pow. 80 m2, CO ga
zowe, wszystkie media, w zabudowie szeregowej, strych, 
piwnice + ogródek 250 m2 + działka pracownicza 350 m2, 
bez wad prawnych, bez pośredników, - 260.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/63-33-90
DOM WOLNO STOJĄCY w budowie, parterów/, z użytko
wym poddaszem, pow. 150 m2, działka 600 m2, prywatna 
droga dojazdowa, stan surowy, Wrocław-Psie Pole, z telefo
nem, prąd, woda, 80 m MPK, cicha i zielona okolica, intere
sujący projekt, nowoczesna technologia, -160.000 zł. Wro
cław, tel. 071/324-24-30,0604/61-40-70 
DOM poniemiecki, pow. 56 m2,3 pokoje, kuchnia/łazienka, 
strych, 2 piwnice, woda, gaz, prąd, warsztat samochodowy 
o pow. 50 m2, działka ok. 1000 m2, • 190.000 zł. Wrocław, 
tel. 0502/45-11-36
DOM komfortowy, Wrocław-Fabryczna, pow. użytkowa 190 
m2, 6 pokoi, duży taras, piwnica, suszarnia, garaż, ogrze
wanie gazowe, kanalizacja miejska, może być dla 2 rodzin, -
380.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-22-27
DOM PONIEMIECKI północna str. Wrocławia, wolno stoją
cy, piętrowy, podpiwniczony, po remoncie kapitalnym. dQ nie
wielkiego wykończenia, pow. calk. 350 m2, pow. mieszk. 200 
m2, 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, garaż, działka 1000 m2, 
może być dwurodzinny, - 330.000 zł. Wrocław, tel. 317-51-01 
do godz. 18, 341-50-29 po godz. 20 
DOM poniemiecki, 100 m2, działka 1200 m2, garaż, budynki 
gospodarcze, we Wrocławiu, - 220.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-28-39
DOM poniemiecki, w Kudowie - Czerninej, 200 m2, w zabu
dowie bliźniaczej, po remoncie wewnątrz, działka 310 m2, -
65.000 zł. Wrocław, tel. 785-75-27,0603/70-00-89
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 o pow. 230 m2 na działce o pow. 2200 m2, -135 zł 
/m2. Wrocław, tel. 071/345-67-33,0600/26-81-57 
DOM dwurodzinny, pow. 300 m2, w Mirkowie, komfortowy, 2 
linie telefoniczne, okna PCV, dach dwuspadowy, - 450.000 
zł lub zamienię na dwa mieszkania. Wrocław, tel. 
071/785-40-67,0501/41-14-01 
DOM poniemiecki, działka siedliskowa 47 a, 15 km od Lesz
na, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 0604/51-08-04 
DOM gospodarczy, nowy, na rekreację, 10 km od Kiełczowa 
+ łąka przy lesie 5000 m2, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-98-36 wieczorem
DOM PONIEMIECKI 8 km od Ziębic, piętrowy, luksusowo 
wyremontowany, nowe okna, drzwi, stropu, połogi, instala
cja elektryczna, wodna, nowoczesne c.o. (miedziowe), luk
susowa łazienka 11 m2 + WC, szambo 2-komorowe, siła, 
100 m2, działka 56 a, sad, ogrodzona, blisko las, • 135.000 
zł. Ziębice, tel. 074/819-49-42 
DOM rekreacyjny, może być całoroczny, docieplony, typu gó
ralskiego, nowy, nie używany, wym. 8.6 x 4.8, z wykorzysta
niem poddasza kpi, - 39.000 zł. Złotoryja, tel. 0609/29-05-74

D O M K I  I
o

w dwa tygodnie q
od 430 zł/m2 (stan surowy)

t e l .  0 7 1 / 3 1 8 - 0 1 - 0 7

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 JEDNORODZINNY pow. 200 m2 z gospodarstwem rol
nym, 1.15 ha pola, - 52.000 zł. Żarów, tel. 0600/65-08-60 
DOM 2-rodzinny, piętrowy, pow. 150 m2, garaż, budynek go
spodarczy, działka 800 m2, - 250.000 zł. Żórawina, tel. 
071/316-52-31 '
O  DOM • REZYDENCJA w Kątach Wrocławskich, 

pow. mieszkalna 550 m 2,15 pokoi, 2 kuchnie, 2 
łazienki, 2 hole, piwnica 350 m2, działka 2600 m2 
(ogrodzona murem), podwójny garaż. Dom polo* 
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, tei. 0604/47-10-69 03002881

DOM NA WSI 24 km od południowych granic Wrocławia, wieś 
nad rzeczką, ok. Sobótki, pow. domu ok. 160 m2, ła
zienka, dom zadbany, do zrobienia dach, na działce o 
pow. 1700 m2, ładnie położony, duża stodoła, budynek 
gospodarczy o pow. 60 m2, woda z wodociągu, szam
bo telefon, dojazd do Wrocławia 20 minut drogą nr 8. 
Bez prowizji, BN .HOBO", tel. 0601/51-87-83 
99000001

DOM NA WSI z czerwonej cegły, do remontu, dobry dach, 3 
pokoje, 9 arów - 30.000 zł oraz inne domy, ceny 35.000,
45.000, 55.000 zł, ok. Milicza. BN .TYMOCZKO’, Mi
licz, tel. 071/383-08-66 99000001 

DOM NA WSI położony 18 km od Obornik śląskich, w tere
nie pagórkowatym i zalesionym (w paśmie Kocich Gór), 
dom o pow. 100 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, bu
dynki gospodarcze, dom położony na działce o pow. 35 
arów, możliwość dokupienia 2 ha ziemi, - 120.000 zł 
(do negocjacji). Nieruchomości, Wołów, pl. Szkolny 1, 
tel. 071/389-13-18,071/389-11-28 99000001

DOM NA WSI położony 15 km od Wołowa, o pow. 120 m2,4 
pokoje, kuchnia, łazienka, budynki gospodarcze, dom 
położony na działce o pow. 50 arów, w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów leśnych, - 85.000 zł (do negocja
cji). Nieruchomości, Wołów, pl: Szkolny 1, tel. i 
071/389-13-18,071/389-11-28 99000001 FM  

DOM NA WSI położony 10 km od Wołowa, o pow. 100 m2,3 
pokoje, kuchnia, łazienka, działka )̂ pow. 30 arów + 1 
ha pola, dom do sprzedania z maszynami rolniczymi i 
małym warsztatem stolarskim, - 80.000 zł (do negocja
cji). Nieruchomości, Wołów, pl. Szkolny 1, tel. 
071/389-13-18,071/389-11-28 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

DOM NA WSI do remontu kapitalnego, siła, woda, telefon, 
na uboczu, pod lasem, działka o pow. 5.2 ha w jednym ka
wałku, możliwość podziału na kilka działek budowlanych, -
50.000 zł (w rozliczeniu może być samochód osobowy do
20.000 zł). Bolesławiec, tel. 075/736-10-47
DOM NA WSI PRZEDWOJENNY przy drodze Wrocław-Ku- 
dowa, może być dwurodzinny, 2 wejścia, wszystkie media, 
17 pomieszczeń, pow. całk. 500 m2. do zamieszkania i na 
działalność gospodarczą, • 105.000 zł. Braszowice, tel. 
074/816-97-67
DOM NA WSI poniemiecki, 8-pokojowy, c.o.,z telefonem, + 
zabudowania gosp., ogród, przy trasie A4, możliwość doku
pienia ziemi, • 90.000 zł. Budziszów Wielki, tel. 076/857-45-50 
DOM NA WSI murowany, 130 m2 + zabudowania gosp., oko
lica Ostrzeszowa, blisko lasu, cicha, spokojna okolica, moż
liwość kupna ziemi, - 85.000 zł. Doruchów, tel. 062/731-42-57 
DOM NA WSI Gola Dzierżoniowska, przy trasie Wrocław - 
Kudowa Zdrój, 40 km od Wrocławia, na dole 3 pokoje, ła
zienka, kuchnia, przedpokój, na górze 2 pokoje, zaplecze, 
pow. 115 m2, taras, garaż 40 m2, c.o., linia telefoniczna, 
działka 700 m2, - 70.000 zł. Gola Dzierżoniowska, tel. 
074/830-27-39,0608/14-08-18 
DOM NA WSI Sady Górne, każda działalność, • 80.000 zl. 
Jawor, tel. 076/870-44-75
DOM NA WSI do remontu, poniemiecki, pow. użytkowa 72 
m2, na działce 13 arów, pomieszczenia gospodarcze, nie
daleko granicy niemieckiej, koło Gubina, woj. lubuskie, -
25.000 zł. Jawor, tel. 076/870-54-74
DOM NA WSI wolno stojący, na działce 1.9 ha, 9 pokoi, 2 
kuchnie, 2 łazienki, salon 50 m2, kominek, budynek gosp, -
250.000 zł. Krzywa, tel. 076/818-81-38,0607/38-57-75 
DOM NA WSI w miejscowości Księżyce k. Strzelina, pow. 
80 m2,3 pokoje, kuchnia, łazienka, c.o., możliwość adapta
cji 2 pomieszczeń o pow. 50 m2, garaż, duży ogród, • 55.000 
zł. Księżyce, tel. 071/392-14-09 po godz. 20
DOM NA WSI do remontu kapitalnego, na działce 20a, uzbro
jonej, pom. gospodarcze, całość ogrodzona, w okolicach Lu
bina. Legnica, tel. 076/749-39-20 
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 poniemiecki, mieszkalno-gospodarczy, piętro
wy, 200 m2, stodoła 140 m2, z czerwonej cegły, możliwość 
adaptacji na mieszkanie, w miejscowości Płuczki Górne, gmi
na Lwówek śł, - 90.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/647-81-20 
DOM NA WSI w Dębnicy w byłym woj. kaliskim, dom o pow. 
60 m2, działka o pow. 600 m2, budynek gospodarczy o pow. 
50 m2, woda, gaz, prąd, C.O., naprzeciwko zalewu, - 65.000 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/93-60-05 
DOM NA WSI woda, c.o., telefon, pow. domu 100 m2, dział
ka 400 m2, zlokalizowany w południowej części Wielkopol
ski k. Sycowa, - 60.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-43-82 
DOM NA WSI Żarki Średnie, 12 km od Zgorzelca, na działce 
0.5 ha. wszystkie media, - 170.000 zł. Pieńsk, tel. 
075/771-86-44
DOM NA WSI po remoncie, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, w.c.,
c.o., budynki gospodarcze, garaż, na działce 30 a + ogród 
50 a, w Przecławie (121) Jc. Sprotawy, 30 km od Polkowic, -
85.000 zł. Przecław, woj. zielonogórskie, tel. 0602/63-23-56 
DOM NA WSI 30 km od Wrocławia w kierunku Obornik Śl., 
196 m2, 6 dużych i małych pokoi, działka 8 arów, dom do 
remontu, - 40.000 zł. Radecz, tel. 071/389-17-48
DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY parterowy, przedwojenny, 
w okolicy Rawicza, pow. 75 m2 + zabudowania gospod., do 
modernizacji, działka 7500 m2, wodociąg, telefon, - 43.000 
zł. Rawicz, tel. 065/546-32-14.0603/77-50-08 
DOM NA WSI w okolicach Jeleniej Góry, pow. użytkowa 150 
m2, grunt orny o pow. 1.20 ha, - 60.000 zł. Sokołowiec, gm. 
Świerzawa, tel. 075/713-57-69 lub, 076/749-62-17 
DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY nowy, 100 m2,4 pokoje, 
działka 18 a, siła, woda, c.o. gazowe, garaż, + zabudowania 
gosp., w Marcinkowicach, 15 km od Wrocławia, - 200.000 zł. 
Marcinkowice, tel. 071/302-83-30 wieczorem 
DOM NA WSI Pławna, gm. Strzelin, 32. km od Wrocławia, 
pow. 110 m2, piwnica, prąd, siła. woda, działka 16 a, + za
budowania gosp, - 75.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-36-82, 
0604/98-41-27
DOM NA WS110 km od Jeleniej Góry, działka 43 ary, dom 
do remontu lub rozbiórki, woda, siła, pozwolenie na budo
wę, -52.000 zł. Turek, tel. 063/288-35-94. 0604/07-57-44 
DOM NA WSI PONIEMIECKI na Poj. Drawsko-Pomorśkim, 
w miejscowości Chwarstno, 2 km od Jeziora Woświn, o pow. 
90 m2, 31 arów ziemi, siła, woda, ogrzewanie, - 35.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666-27-72,0503/03-96-51 
DOM NA WSI podpiwniczony, pruski mur, 8 pokoi, 2 kuch
nie, woda, siła, łazienka, w.c., c.o., zabudowania gosp., sad 
owocowy, 4.5 ha gruntów ornych, oaza ciszy i spokoju, bli
sko lasu, jeziora, strumyk na posesji, oczko wodne, atrakc. 
lokalizacja na Pogórzu Izerskim, powiat Lubań Śl. r 150.000 
zł, cena do, negocjacji. Wrocław, tel. 071/347-65-58, 
0605/07-42-91 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in- 
temecie 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 Oleśni
ca • Trzebnica, z dala od zabudowań, w pobliżu lasu, - 
*170.000 zł. Wrocław, tel. 372-05-84,0501/33-95.76 
DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY w Węgrach, 20 km od 
Wrocławia, nowy, piętrowy, działka ogrodzona o pow. 9 arów, 
garaż, telefon, parter - salon z kominkiem, kuchnia, piętro -
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4 pokoje oraz strych, ciekawa architektura, pow. użytkowa 
250 m2, szambo, prąd (II taryfa), - 350.000 zł. Wrocław, tel. - 
071/311-46-84
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, 
piecą, do remontu, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 0603/37-56-71 
DOM NA WSI działka 15 arów, z dala od drogi, przy lesie, 1 
km do jeziora, cisza, wieś Wygnańczyce w woj. lubuskim. 
Wschowa, tel. 065/540-27-17
DOM NA WSI mały, do remontu, działka 1 ha, uzbrojona, 
woda, prąd, • 30.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0609/28-43-66
DOM NA WSI pow. 140 m2, po remoncie, 4 pokoje, salon, 2 
łazienki, CO, glazura, parkiet, garaż, ogród, pole 30 arów, - 

i  165.000 zł. Żarów, tel. 074/850-73-58 
DOM NA WSI PONIEMIECKI koło Żmigrodu, siła, woda, 
szambo + budynek gospodarczy, działka 0.97 ha, - 37.000 
zł. Żmigród, tel. 071/385-61-90,0603/46-35-04 
DOM W BUDOWIE parterowy, wylane fundamenty, księga 
wieczysta, projekt, wszystkie media, w Jedlinie Zdroju, stre
fa A, - 29.000 zł lub zamienię na samochód. Świebodzice, 
tel. 074/854-56-28
DOM W BUDOWIE stan surowy częściowo zamknięty, pow. 
120 m2, kryty blachą, garaż 15 m2, działka 12.5 a, staw, b. 
malownicza okolica, woda, prąd na terenie działki, Rzeczka 
gm. Walim, - 50.000 zł. Gliwice, tel. 032/254-0746 
DOM W BUDOWIE w Przemkowie na osiedlu Głogowskim, ‘
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8 pokoi, 2 kuchnie i łazienki, piwnica, strych, działka o pow.
7 arów, uzbrojona, - 95.000 zi. Preemków, tel. 0605/31-28-26 
DOM W BUDOWIE w zabudowie bliźniaczej, w Zielonej Gó
rze, na os. Jędrzychów III, stan surowy otwarty, działka uzbro
jona (2x481 m2), możliwość prowadzenia działalności gosp., 
całość lub ewentualnie połowę, sprzedam • 92.000 zł lub za
mienię na małe mieszkanie w Zielonej Górze albo Wrocła
wiu. Wrocław, tel. 071/345-65-86 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem - A00485 www.au- 
togielda.com.pl)
DOM W BUDOWIE wolno stojący, Gądów - Jaszkotle, 5 km 

od Oporowa, 140 m2 pow. użytkowej + poddasze użyt
kowe, działka 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 W BUDOWIE w Ostrzeszowie, częściowo wykończo
ny + budynek gosp., 100 km od Wrocławia, • 870.000 zł. 
Bukownica, gm. Grabów, tel. 062/730̂ 55-81 
DOM W BUDOWIE JEDNORODZINNY, piwnica i 2 stropy, 
w Rokitkach k. Chojnowa, na działce 9 a - 60.000 zł. Choj- ■ 
nów, tel. 076/817-89-24,0602/2741-08 
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, 196 m2, parter, 
garaż, działka 13.2(Tara, w Ruszowicach, - 230.000 zł. Gło
gów, tel. 076/833-86-37,0607/63-44-70 
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, 100 lub 170 
m2,60 m2 piwnic, garaż 64 m2, działka 30 arów, oczko wod
ne 3 ary, w miejscowości Niemstów (7 km od Lubina), 300 
od szosy Zielona Góra • Wrocław, - 130.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-20-86 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem - AG0145 www.autogielda.com.pl) 
DOM W BUDOWIE, w Lubinie, na osiedlu Krzeczyn, atrak
cyjny projekt, stan surowy zamknięty, w zabudowie szere
gowej/działka 4 a, częściowo ogrodzona, - 150.000 zł. Lu
bin, tel. 0609/28-65-73
DOM W BUDOWIE WOLNO STOJĄCY nowy, garaż wolno 
stojący, działka 75 a, do częściowego wykończenia, pod la
sem, pow. użytk. 140 m2, -150.000 zł. Minkowice Oławskie, 
gm. Jelcz-Laskowice, tel. 0607/25-14-56 
DOM W BUDOWIE na os. domków, 3 km od Oporowa, po
dwójny garaż, dachówka, działka 1100 m2, dom 280 m2, do 
wykończenia, • 330.000 zł. Mokronos Górny, woj. wrocław
skie, tel; 0606/14-14-68
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, 320 m2, z działką, w Drennie, rejon 
Ustronia-Wisły, - 200.000 zł. Sosnowiec, tel. 032/263-52-19 
DOM W BUDOWIE 110 m2, w Szczawnie Zdr., 200 m2, stan 
surowy, działka 850 m2, - 270.000 zł. Szczawno Zdr., tel. 
074/840-12-17
DOM W BUDOWIE JEDNORODZINNY 138 m2. stan suro
wy zamknięty, media, w Gajkowie, - 210.000 zł. Wrocław, 
tel. 07/1/321-45-55,0602/17-75-22 
DOM W BUDOWIE jednorodzinny, wolno stojący, stan suro
wy zamknięty, Węgierska Qórka • Bukowina, 220 m2, dział
ka 1100 m2, ocieplony, ogrodzony, kanalizacja, woda, ener
gia el., wykonana inst. elektryczna, odwodnienie (drenaż), 
częściowo wykonane wylewki, 5 pokoi, - 240.000 zł. Wro
cław, tel. 071/357-29-84 po godz. 16,0501/41-15-45 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem 
- AC0225 www.autogielda.com.pl)
DOM W BUDOWIE W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pow. 
300 m2, działka 250 m2, stan surowy zamknięty, okna PCV 
K-1.3, z cegły, wszystkie media, - 199.000 zł lub zamienię 
na mieszkanie, Krzyki, Biskupin. Wrocław, tel. 348-91-23 . 
DOM W BUDOWIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ stan su
rowy zamknięty, pow. całkowita 260 m2, działka 400 m2,

kryty dachówką, z cegły, podpiwniczony, z  garażem, dopro
wadzone przyłącza: wody, gazu, prądu i telefonu, w Mirko
wie, • 220.000 zł. Wrocław, tel. .355-19-83 
DOM W BUDOWIE 350 m2/działka 1200 ra2, nowy, stan 
surowy, przy granicy Wrocławia - Leśnicy, - 350.000 zł. Wro
cław, tel. 071/351-77-37
DOM W BUDOWIE stan surowy zadaszony, działka 640 m2, 
niezależne kondygnacje, atrakcyjna lokalizacja na Klecinie, 
nadaje się na biura lub inną działalność gosp, - 240.000 zł. 
Wrocław, tel. 357-91-70
DOM W BUDOWIE WOLNO STOJĄCY komfortowy, stan su
rowy otwarty, zadaszony, doprowadzone przyłącza, ogrodzo
ny, otynkowany, dach ceramiczny, działka 2000 m2, - 600.000 
zł. Wrocław, tel. 071/782-97-24 
DOM W BUDOWIE docelowo 11 pokoi, 2 kuchnie, 4 łazien
ki, oraz dom w budowie, stan surowy bez dachu, woda, ener
gia, gaz w budynku, na działce 1375 m2, razem lub osobno,. 
Wrocław Strachocin, - 520.000 zł. Wrocław, teł. 
0602/10-30-95
DOM W BUDOWIE wolno stojący, 230 m2, na działce 915 
m2, prąd, woda, stan surowy zamknięty - 230.000 zł lub za
mienię na mieszkanie w zachodniej części Wrocławia, 3-po- 
kojowe, z możliwością dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 
DOM W BUDOWIE typu .dworek’ , stan surowy, zamknięty, 
działka 10 a, media, w Kiełczowie, • 275.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-28-17
DOM W BUDOWIE jednorodzinny, niewykończony, w Żer
kowie, 150 m2, garaż 25 m2, budynek gosp. 150 m2, basen, 
atrakcyjna lokalizacja, przy lesie 15 arów, • 130.000 zł. Żer
ków, tel. 062/740-32-10
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, 
jadalnie, z wyposażeniem, domek typu .BRDA*, - 86.000 zł., 
tel. 076/84745-16,076/845-13-81,0502/68-20-61 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AK0221 www.autogielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY w Liginiu, murowany, 94 m2. 3 po
koje, aneks kuchenny, łazienka, duży taras, garaż, - 90.000 
zł. Głogów, tel. 076/833-23-08, 0605/46-83-60 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00464 www.autogielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY murowany, w Kotlinie Kłodzkiej, pow. 
70 m2, salon z kominkiem, 2 sypialnie, na działce ogrodzo
nej o pow. 1.6 ha, w tym 20 arów lasu, 4 stawy, basen, -
150.000 zł. Kłodzko, te). 074/867-50-11,0603/59-74-25 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem 
-A00448 www.autogielda.com.pl) ,
DOMEK LETNISKOWY w Wieleniu, pow. 200 m2, położony 
na działce 900 m2, wszystkie wygody, kominek, - 180.000 
zł. Leszno, tel. 065/520-34-14 
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 
wyposażeniem, - 49.000 zł. Lubin, tel. 0601/74-82-94 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem
- AG0208 www.autogielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY drewniany, w Sławie, o pow. 16 m2.
4-osobowy, możliwość powiększenia o 16 m2. gaz, prąd, ta
ras, aneks kuchenny, umeblowany, 40 m od jeziora, -10.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/843-64-20 w godz. 10-18 
DOMEK LETNISKOWY drewniany, 36 m2, 2 pokoje, kuch
nia, wc, weranda, prąd, ogrodzenie, działka własnościowa 
450 m2,200 m od jeziora, rejon Boszkowa, - 46.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/75-73-01
DOMEK LETNISKOWY murowany, 60 km od Wrocławia, k. 
Sycowa, w lesie, nad jeziorem, 4 pokoje, kuchnia, duży 
strych, uemblowany, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-17-93, 
0603/6046-80
DOMEK LETNISKOWY 35 m2, nowy, 2 pokoje, kuchnia, ła
zienką, pom. gospodarcze, prąd, woda, kanalizacją, okna 
anływłamaniowe, do całorocznego mieszkania, bez działki,
- 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-20-01
DOMEK REKREACYJNY na działcePOD, ul. Toryńska, 62.5 
m2 + pomieszczenie gospodarcze, prąd, pompa, działka za
gospodarowana pod rekreację, - 24.500 zł. Wrocław, tel. 
071/324-27-87,0600/35-33-87 
DOMY : Wrocław ul. Borowska, 400/370 m2, blisko nowej 

A.M. - 600.000 zł do neg., Ostrów Wlkp., 220 m2, działka 
1280 m2,3 tarasy, ładny - 270.000 zł, Strzelin, 80 m2, 
działka 5 a, blisko centrum - 150.000 zł, Strzelin, 330 
m2, możliwość rozbudowy, przeznacz na gastronomię, 
cichą produkcję. BN .KORAL’ , Wrocław, tel. 
071/787-8042,0603/85-23-88 99000001 

DOMY PONIEMIECKIE dwa oraz 12 ha ziemi we wsi Grzmią
ca, 20 km od Wałbrzycha, piękna okolica, spokój i cisza, pod 
każdą działalność. - 130.000. zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-73-04
O  DZIAŁKA w Długołęce, pow. 8 ha. Wrocław, tel. 

0501/53-45-25,0602/65-26-26 01028221
DZIAŁKA nad jeziorem, 8,5 ara, z prawem do zabudowy, 
blisko jezioro Żelazno, 12 km od Gostynia, możliwość za
miany na samochód, - 25.000 zł. Gostyń, tel. 065/573-62-65, 
0502/22-98-01
DZIAŁKA 1.50 ha, za wioską, blisko lasu, graniczy z rzeką, 
prąd, wodociąg, -10.000 zł. Grabownica, gm. Krośnice, tel. 
071/384-56-89
DZIAŁKA 0.70 ha, przy lesie, przy stawie, - 5.000 zł. Gra
bownica 17, gm. Krośnice, tel. 071/384-56-89 grzecznościo
wy
DZIAŁKA nad jeziorem Roś, o powierzchni 11 arów, miej
scowość Szczechy Małe, 70 m od wody z dostępem 9 m, •
11.000 zł. Łomża, tel. 0604/57-6148
DZIAŁKA 30,000 m2, uzbrojona, dostęp do wszystkich me
diów - 80 zł/m2. Oława, tel. 071/313-9043 
DZIAŁKA gospodarcza, pow. 2300 m2, w Opolu, uzbrojona,
- 200.000 zł. Opole, tel. 0608/22-93-38
DZIAŁKA w Ozorowicach, pow. 1.83 ha, w tym- 3500 m2 
działki budowlanej i 1300 m2 lasu, 6 km od Wrocławia, me
dia, prąd, telefon - 6 zł/m2. Wrocław, tel.. 071/7.89-97-97, 
0604/48-40-55
DZIAŁKA 600 m2, własnościowa, w Ligocie Pięknej, teren 
ekologiczny, blisko media, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 
071/345-67-76 wieczorem
DZIAŁKA 10 a, w Żernikach Wrocławskich, - 80.000 zł. Żar
niki Wrocławskie, tel. 071/311-32-95 
O  DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 829 m2, gaz, woda, 

prąd, telefon, w Tyńcu Małym.., tel. 071/311-81-17 
po godz. 18 80007951

O  DZIAŁKA BUDOWLANA 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

DZIAŁKA BUDOWLANA 0.5 ha, przy rzece, ogrodzona, Łąki 
k. Sułowa, - 25.000 zł. BN .TYMOCZKO’ , Milicz, tel. 
071/383-08-66,0606/48-97-68 99000001 

O  DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna, media, do
jazd drogą asfaltową, sąsiedztwo nowych do
mów, 9 km od Wrocławia, poprowadzę budowę, 
doświadczenie, tania robocizna - 22 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/788-19-30, 0502/07-33-66 

% 02025301
O  DZIAŁKA 6UDOWLANA 12 arów, wym. 26 x 45 

m, Św. Katarzyna, woda, gaz, energia, przy dro
dze, bez pośredników, atrakcyjna lokalizacja. 
Wrocław, tei. 071/341-58-06, 0501/48-28-79 
02025321

O  DZIAŁKA BUDOWLANA w Kątach Wrocławskich, 
pow. 1000 m2, pełne uzbrojenie, ładnie położo

na, • 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-31-96 
02025311

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 8-10 a, prąd, woda, telefon, 
cisza, spokój, 5 km od Wrocławia - 35 zł/m2., tel. 
061/425-43-36,0602/65-98-78 
DZIAŁKA BUDOWLANA Szczepanów, k. Środy śl., 1.200 
ni2, uzbrojona, własnościowa, dobre położenie - 20 zł/m2.,, 
gm. Środa śląska, tel. 0603/91-67-26 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ligocie Pięknej, 900 rriŹ, uzbro
jona, ogrodzona - 55 zł/m2.., tel. 071/312-44-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Przyłęku, pow. 11 arów, projekt 
domu, kpi. dokumentacja, wjazd, przyłączony prąd, wylane 
fundamenty, - 22.000 zł. Bardo, tel. 074/8174)2-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1500 m2, w Domasławiu, 
ogrodzona - 40 żł/m2. Bielany Wrocławskie, tel.i 
071/311-06-00
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bielanach Wrocławskich, 8.29 
a, uzbrojona, warunki zabudowy, atrakcyjna lokalizacja, cena 
125 zł/m2. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-29-26, 
0502/91-93-52 ‘
DZIAŁKA BUDOWLANA Domasław, 10 arów, prąd, woda, 
gaz, telefon, pozwolenie na budowę, droga asfaltowa, ogro
dzona, - 75.000 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-21-96, 
0602/43-76-78
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Wilczków, pow.
2.600 m2, uzbrojona, dobry dojazd, atrakcyjna lokalizacja - 
40 zł/m2. Biestrzyków, tel. 071/311-3146 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 24 ary, - 54.000 zł. Bole
sławiec, tel. 075/644-9546
DZIAŁKA BUDOWLANA + 2.09 ha ziemi roinej, na wsi koło 
Bolesławca, -12.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-1045 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Dąbrowie Niemodlińskiej, 12 km 
od Opola, 8 arów, media, prąd, woda, telefon, - 21.000 zł. 
Brzeg, tel. 077/412-94-37,077/411-46-76 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Brzeziej Łące, pow. 10 arów - 
25 zł/m2. Brzezia Łąka, tel. 071/314-82-08 
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 in
ternecie pod numerem - A00527 www.autogielda.com.pl) 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, rozpoczęta budowa, uzbro
jona, - 35.000 zł. Bukowice, woj. wrocławskie, tel. 
0609/53-42-18
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 10 i 8 arów, w Dobrzykowi- 
cach, 2 km od granicy Wrocławia, uzbrojenie w drodze 
(oprócz gazu) - 40 zł/m2. Dobrzykowice, tel. 071/318-52-11 
DZIAŁKA BUDOWLANA 11 a - 65 zł/m2. Domasław, tel. 
071/789-35-79
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, uzbrojona, cena • 
75 zł/m2. Domasław, woj. wrocławskie, tel. 0602/32-44-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 70 a, wraz ze stodołą o 
pow. 500 m2 i domem, woda, światło, - 25.000 zł. Domaszo
wice, tel. 077/419-45-93
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Górzyca k. Lubi
na, pow. 10 a, atrakcyjna lokalizacja, droga asfaltowa, wo
kół lasy, obok nowe osiedle, - 20.000 zł. Górzyca, gm. Lu
bin, tel. 076/840-87-15
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 37 a, w dolinie Baryczy -10 
zl/m2. Gruszeczka, gm. Milicz, tel. 071/384-71-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Henrykowie, atrakcyjna lokali
zacja, teren pagórkowaty, przez działkę przepływa czysty . 
strumień, dobry dojazd, blisko szkoła, ośrodek zdrowia, ap
teka, pow. 1500 m2, - 40.000 zł. Henryków, tel. 074/810-53-64 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 14 arów, ul. Klonowa, -15.000- 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-62-11 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Jeleniej Górze (dzielnica Jagniąt- 
ków), pow. 47 arów, malownicza okolica (góry, lasy, strumy
ki) - 20 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 075/75544-97 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Jeleniej Górze (dzielnica Jagniąt- 
ków), pow. 100 arów, na kemping, pole namiotowe lub inną 
działalność - 50 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 075/755-44-97 po 
godz. 20
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 5 arów, w Rydzyniu, nad 
Jeziorem Sławskim • 15.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0502/55-74-74
DZIAŁKA BUDOWLANA 38 arów (możliwy podział), w Księ- 
ginicach Małych, 5 km od Sobótki i zalewu w Sulistrowicz- 
kach, z widokiem na Ślężę i lasy, przeznaczony pod budowę 
jednorodzinną, w cichej i spokojnej okolicy, woda, prąd, dro
ga, telefon obok działki, - 38.000 zł. Jordanów Śląski, tel. 
071/316-13-32
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowym osiedlu, w Gajkowie, 
15 km od centrum Wrocławia - 27 zł/m2 oraz działka w Woj- 
nowicach k. Czernicy, 18 km od centrum Wrocławia - 17 
zł/m2. Kamieniec Wr., tel. 071/318-52-81 po godz. 20, 
0602/84-61-56
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowym osiedlu w Gajkowie, 15 
km od.centrum - 27 zł/m2, oraz działka w Wojnowicach, koło 
Czernicy, 18 km od centrum -17 zł/m2. Kamieniec Wrocław
ski, tel. 071/318-52-81 po godz. 20,0602/84-61-56 
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. 071/316-7146 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 5.2 arów, na spokojnym osie
dlu domków jednorodzinnych, wszystkie media, na działce 
postawiony nowy dom jednorodzinny, zadaszony, o cieka
wej architekturze, indywidualny projekt, prąd i telefon już w 
domu, bez pośredników, -127.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
0601/72-61-98
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, uzbrojona, utwardzona • 
droga, oświetlenie, atrakcyjna lokalizacja - 40 zł/m2. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/316-70-55,0608/17-20-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szycznej, 15.000 m2, woda, prąd 
- 5 zł/m2. Kłodzko, tel. ■0601/62-91-1-7 '
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 arów, - 500 zł /ar. Kobyla Góra, 
tel. 062/731-68-24
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, w Koźuchowie, z dopusz
czeniem funkcji rzemiosło produkcyjne, usługi, atrakcyjna lo
kalizacja, -11.000 zł. Kożuchów, tel. 068/459-9642 ■ 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 5.000 m2 w Krzywosądo- 
wie przy trasie Poznań-Katowice, z budynkiem mieszkalnym 
i gospodarczym w starym-budownictwie, budynki kryte da
chówką, częściowo do wyremontowania, ujęcie wodne w 
działce, telefon, siła, z miejscem na staw, - 45.000 zł. Krzy- 
wosądów, tel. 062/761-53-65 po godz. 15,0604/30-39-79 po 
godz. 15 - . ... . - • ' v  ;
DZIAŁKA BUDOWLANA w Legnicy, ńa osiedlu Sienkiewi
cza, - 25.000 zł. Legnica, tel. 076/862-07-52,0601/44-92-19 
DZIAŁKA BUDOWLANA 22 ary, 9 km od Legnicy, gm. Ku
nice, częściowo uzbrojona, woda, prąd, działka na wznie
sieniu. Legnica, tel. 076/8664 241,0600/81-15-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 53 ary, 6 km od centrum Le-

DZIAŁKI 
BUDOWLANE

WROCŁAW - STRACHOWICE 
Pow. 700-1000 mkw. Uzbrojenie: prąd, woda, 
gaz, kanalizacją, droga, telefon; komunikacją 
MPK, 15 minut do centrum miasta. : 
bez pośredników 45 złJmkw.

BIURO SPRZEDAŻY:
54-403 Wrocław ul. St. Zjednoczonych 4 
tel. 071/ 3S7-74-97 pon.-pt. 9-16 
tel. kom. 0 604 68-57-28 oro5452_g?®_L
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"Społem" Spółdzielnia Rzeźnicko-Wędliniarska „Jedność" 
w  Ostrowie W ielkopolskim 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy 
na sprzedaż nieruchomości:

•  nieruchomość wraz z oczyszczalnią po byłej masarni 
położona w Przygodzicach przy ul. Wrocławskiej 2 (tra
sa Ostrów Wlkp. • Katowice) o pow. użytkowej 5.296 m2, 
cena wywoławcza 300.000 zł - do negocjacji
•  nieruchomość położona w centrum Ostrowa Wielko
polskiego przy ul Głogowskiej 15, w skład której wcho
dzą: grunt z prawem wieczystego użytkowania o pow 522 
m2, zabudowany budynkiem administracyjno-handlowym 
o pow 230,54 m2, cena wywoławcza 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.

gnicy, atrakcyjna lokalizacja, cena -1.500 zł/ar. Legnica, tel7 
076/857-00-66
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 705 m2, w Legnicy, przy ul. 
Sienkiewicza, • 25.000 zł. Legnica, tel. 076/721-74-30 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, wylane fundamenty, woda, 
500 m do jeziora, w Lginiu, • 40.000 zł. Lgiń, tel. 
065/549-27-98
DZIAŁKA BUDOWLANA w Raszówce, o pow. 43 a, atrak
cyjna lokalizacja, - 60.000 zł. Lubin, tel. 0606/93-92-53 
DZIAŁKA BUDOWLANA w trakcie przekształcania, o pow. 
10 a, media, 7 km od Lubina, - 20.000 zł. Lubin, tel. 
076/841-89-09
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, uzbrojona, w Krze- 
czynie Wielkim k. Lubina - 30 zł/m2. Lubin. tel. 0609/39-41-47 
DZIAŁKA BUDOWLANA w trakcie uzbrajania, 5 km od Lu
bina - 1.500 zł/ar. Lubin, tel. 076/844-92-12 
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
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lutynii, nowe osiedle, woda, 
prąd, telefon - 35 zł/m2. Lutynia, tel. 071/317-12-99 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Malinie, pow. 12.32 a, atrakcyj
na lokalizacja, media przy drodze - 39 zł/m2. Malin, gm. Wisz
nia Mała, tel. 071/312-40-41
DZIAŁKA BUDOWLANA z fundamentami domu jednorodzin
nego, zezwolenia, - 38.000 zł. Miłoszyce, tel. 071/318-47-54, 
0605/10-57-48
DZIAŁKA BUDOWLANA 3 szt., pow. 9 a, 8 a i 10.6 a, w 
Nadolicach Małych - 2.500 zł/a. Nadolice, gm. Czernica, tel. 
071/318-96-87
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 15 arów, uzbrojona, w Na
mysłowie - 35 zł/m2. Namysłów, tel. 077/410-13-06 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wydrowicach, obok Niemodli
na, woj. opolskie, pow. 0.59 ha, - 9.000 zł. Niemodlin, tel. 
077/460-79-93
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 20 a, pod lasem, woda, prąd, 
2 km od Obornik Śl. - 35 zł/m2. Nowosielce, gm. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-20-59
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szewcach, 2 km od Wrocławia, 
pow. 3534 m2, możliwość podziału na trzy, księga wieczy
sta, - 35 zł /m2. Oborniki Śl., tel. 071/310-21-44 
DZIAŁKA BUDOWLANA 14 arów i 16 arów, atrakcyjnie po
łożone przy sadzie, dogodna komunikacja PKS, kościół na 
miejscu, bez pośredników, - 20 zł /m2. Okrzeszyce, gm. Żó
rawina, tel. 071/316-45-92 wieczorem 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Smardzowie k. Oleśnicy, pow. 
10 arów, • 16.000 zł. Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 
0606/59-24-77
DZIAŁKA BUDOWLANA w Łozinie, 20 a, uzbrojenie w gra
nicy działki, przy drodze asfaltowej, 7 km od Wrocławia - 38 
zł/m2. Oleśnica, tel. 071/314-77-81 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, w Oławie, uzbrojo
na. - 30.000 zł. Oława, tel. 071/313-95-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 1100 m2, 3 szt., atrak
cyjna lokalizacja, w okolicach Wrocławia - 28 zł/m2. Oława, 
tel. 071/303-71-69,0600/55-08-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Pawłowice, pow. 
50 a - 6.000 zł/a. Pawłowice, tel. 071/786-85-45 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, w Pęgowie, prąd, woda, te
lefon na granicy działki, - 35.000 zł. Pęgów, tel. 
071/310-76-45
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szt., pow. po 10 a, energia el.,

woda, telefon przy działkach, 6 km od Wrocławia - 3.500 
zł/a. Piecowice, tel. 071/315-38-54 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1750 m2, w Pietrzykowicach - 60 
zł/m2. Pietrzykowice, woj. wrocławskie, tel. 0602/15-75-47 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Pieszycach, 8 arów, z rozpo
czętą budową, - 20.000 zł. Piława Górna, tel. 074/645-66-81, 
0605/38-05-60
DZIAŁKA BUDOWLANA w Strzelinie, pow. 5.5 ara, uzbro
jona, własnościowa, atrakcyjna lokalizacja, - 16.000 zł. Po
lkowice. tel. 076/845-32-15
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 21 arów - 30 zł/m2. 
Prudnik, tel. 077/437-52-59
DZIAŁKA BUDOWLANA 19.500 m2. ładnie położona, w 
Przesiece, blisko wodospad i las, media - od 12 do 20 zł/m2. 
Przesieka, tel. 075/762-10-43 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ligocie Pięknej, pow. 15 ą, peł
ne uzbrojenie, cena 59 zł/m2. Psary, gm. Wisznia Mała, tel. 
071/387-85-50
DZIAŁKA BUDOWLANA 36 arów lub 1.1 ha, w Rękowie, 9 
km od Sobótki, 25 km od Wrocławia, widok na Ś lę żę -10 
zł/m2. Ręków, tel. 071/316-27-97 
DZIAŁKA BUDOWLANA 11 a, prąd, woda, telefon, blisko 
las, spokojna okolica, ok. 30 km od Wrocławia • 20 zł/m2 lub 
zamienię na samochód, bus. Sadków, gm. Dobroszyce, tel. 
071/314-84-06,0502/02-17-86 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Sadowicach, 12 km od Wrocła- 
wia-Oporowa, 1587 m2, obok działki prąd i wodociąg, blisko 
las -19 zł/m2. Sadowice, tel. 071/316-91-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA w trakcie uzbrajania, 5 km od Lu
bina - 1.500 zł/ar. Siedlce, tel. 076/844-92-12 
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 ogrodzona, drzewka owocowe,
1.500 m2 - 60 zł/m2. Smolec, tel. 071/316-95-86 po godz. 18 
DZIAŁKA BUDOWLANA 40 arów, przy głównej trasie Wro- 
cław-Świdnica, w Siedlakowicach, 20 km od Wrocławia, prąd, 
woda, telefon przy działce • 14 zł/m2 lub zamienię na samo
chód 5-letni, mieszkanie. Sobótka, tel. 071/390-31-54, 
0602/22-15-86
DZIAŁKA BUDOWLANA w Gęsińcu k. Strzelina, za parkiem, 
pow. 34 a, atrakcyjna lokalizacja, uzbrojona, studnia, droga 
asfaltowa - 20 zł/m2. Strzelin, tel. 071/392-10-69, 
0602/44-78-77
DZIAŁKA BUDOWLANA 30 arów, atrakcyjna lokalizacja, pod 
lasem, teren czysty ekologicznie, prąd, woda, telefon, kana
lizacja - 8 zł/m2. Strzelin, tel. 0608/50-77-43 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pod lasem, 1.600 m2, 
koło Środy śl. -15 zł/m2. Szczepanów, gm. środa Śląska, 
tel. 071/317-32-74
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1400 m2, w Szczytkowicach 
(5 km od Trzebnicy), - 17.000 zł. Szczytkowice, tel. 
071/312-30-27 po godz. 20

DZIAŁKA Z POZWOLENIEM
Ulga budowlana, 5 km od Wrodawia, nowe 
osiedla (gm. Długołęka), uzbr. (woda prąd) 
587 m, z pozwoleniem na budowę I projekt,

27.500 zł lub zamiana na samochód.
tel. 0-601 74 25 35 opomm

SPRZEDAM DZIAŁKĘ NA KRZYKACH 
W OKOLICACH LAMOWIC 

o pow. 4 tyś. m t pozwoleniem na 
budowę i projektem dla poważnego 

klienta opoo5721
te l. 0602-130-696

DZIAŁKA BUDOWLANA wylany fundament, w Iwnie koło 
Ścinawy, pow. 14 arów, dokumentacja + media, - 40.000 zł. 
Ścinawa, tel. 076/843-63-88 wieczorem 
DZIAŁKA BUDOWLANA 7.5 a, w Środzie Śl, - 30.000 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-59-48 
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Tąpadło, Masyw 
Ślęży, pow. 19 a, atrakcyjna lokalizacja, drzewa owocowe • 
40 zł/m2. Świdnica, tel. 074/850-56-55 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 2.6 a, w centrum Świdnicy, 
pod budowę kamienicy 3-piętrowej, na działalność usługo- 
wo-mieszkalną, przy ul. Wrocławskiej 19, obok poczty i sta
cji CPN, - 65.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-36-66 
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 11 a, na nowym osiedlu, ładna oko
lica, w świętej Katarzynie, woda, gaz, prąd na działce, wyla
ne fundamenty, zezwolenie, - 95.000 zł. Święta Katarzyna, 
tel. 071/311-78-30
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1.5 ha, możliwość podziału 
na mniejsze, uzbrojona -15 zł/m2. Uraz, tel. 071/310-80-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Urazie, 25 a, możliwość podzia
łu, wstępnie uzgodnione warunki zabudowy, atrakcyjne po
łożenie - 20 zł/m2! Uraz, gm. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-81-88
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową, 16.9 a, atrak
cyjna lokalizacja, - 28.000 zł. Wałbrzych, tel. 0605/85-03-41 
DZIAŁKA BUDOWLANA 16.9 ara, rozpoczęta budowa, 
atrakcyjna lokalizacja, kpi. uzgodnień i planów. Wałbrzych, 
tel. 0608/51-35-54
DZIAŁKA BUDOWLANA z projektem, w Świebodzicach, wy
konany wykop pod piwnicę i wylane ławy fundamentowe, -
15.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-70-96 
DZIAŁKA BUDOWLANA we wsi Wawelno, pow. 9 a, uzbro
jona, atrakcyjna lokalizacja, 12 km od Opola, 7 km od auto
strady A4, blisko las - 42 zł/m2. Wawelno, gm. Komprachci
ce,tel. 0601/97-85-25'
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 54 ary, uzbrojona, w Wier- 
cieniu (gm. Lubin), - 22.000 zł. Wiercień, tel. 0608/10-18-25, 
076/841-86-93
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilkowie, 5 km od Obornik Śl. -> 
15 zł/m2. Wilkowo, gm. Oborniki śląskie, tel. 071/312-52-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 56 a, w Wilkszynie gm. Mię
kinia, przy granicy miasta Wrocławia, 100 m od drogi asfal
towej, w sąsiedztwie nowo powstających domków jednoro
dzinnych, możliwość podziału • ok. 27 zł/m2. Wilkszyn, tel. 
071/396-36-23
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wiszni Małej, przy trasie na Po
znań, 20 lub 30 a, cena 35 zł/m2. Wisznia Mała, tel. 
071/312-42-77
DZIAŁKA BUDOWLANA 13,5 a, 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 w Białym Kościele, pow. 1300 m2, 
rozpoczęta budowa, -48.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-00-12 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Białym Kościele, pow. 800 m2, -
25.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-00-12 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 4500 m2, uzbrojona, w 
Szczytnej koło Polanicy Zdroju, - 35.000 zł lub zamienię na* 
samochód osobowy. Wrocław, tel. 071/357-59-12 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 25 arów, w Osoli k. Obor
nik Śl, -100.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-59-79 po godz. 18 
DZIAŁKA BUDOWLANA 3.000 m2, rozpoczęta budowa 
domu, projekt indywidualny, wszystkie media, • 198.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-26-75,071/346-26-84 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, wszystkie media, na 
Klecinie - 300 zł/m2. Wrocław, tel. 071/333-70-53 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 35 a, ubrojona, 15 km od Wro
c ław ia - 15 zł/m2. Wrocław, tel. 071/348-96-62, 
0607/08-92-36
DZIAŁKA BUDOWLANA na Wojszycach, uzbrojona, funda
menty + projekt, pow. 1.400 m2, - 175.000 zl. Wrocław, tel., 
071/362-28-09
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 in
ternecie pod numerem - A00500 www.autogielda.com.pl)' 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, we Wrocławiu • 125 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/325-94-08 
DZIAŁKA BUDOWLANA Wrocław-Stabłowice, pow. 240 m2, 
uzbrojona, pod zabudowę szeregową - 160 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/357-67-39
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 7 arów, w Mokronosie Dol
nym, przy drodze asfaltowej, - 80.000 zł. Wrocław, tel. 
071/342-99-82,0607/40-95-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 22 ary, w Lutyni, przy dro
dze asfaltowej, 4 km od Wrocławia - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/342-99-82,0607/40-95-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA 0.78 ha oraz 3.5 ha gruntu rolne
go w jednym kawałku w miejscowości rekreacyjnej Gwieź- 
dzin (jeziora), przy trasie Człuchów - Koszalin. Wrocław, tel. 
0601/55-67-73,071/317-09-45 
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 a, ul. Mazepy. Psie Pole, przy 
domkach jednorodzinnych - 65 zł/m2. Wrocław, tel, 345-82-75 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 9 arów, w Oleśnicy, przy 
ul. Ludwikowskiej, cena • 50 zł/m2. Wrocław, tel. 
0606/98-04-96
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 900 m2, w miejscowości. 
Danielowice, na osiedlu domków jednorodzinnych, prąd, 
woda, telefon, projekt domu, blisko szkoły podstawowej, 6 
km od autostrady, 26 km od centrum Wrocławia, - 25.000 zł. 
Wrocław, tel. 363-63-31
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 21:5 a, prąd, pomieszczenie

W R O CŁAW  - LEŚN ICA  
DZIAŁKI BUDOW LANE

Pow. 800-1000 mkw. Uzbrojenie: prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, droga asfaltowa, 
telefon, komunikacja MPK, blisko centrum 
miasta, wydane pozwolenie na budowę.

BEZ POŚREDNIKÓW 38 ZłJmkW.
BIURO SPRZEDAŻY: OP012015
54-403 Wrocław ul. St. Zjednoczonych 4 
tel. 071/ 357-74-97 pon.-pt. 9-16 
tel. kom. 0 604 68-57-28

gosp. o pow. 70 m2, wys. 3.5 m - 42 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/324-27-01,0609/07-73-16 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1066 m2, Kryniczno, 7 km 
od Wrocławia w kierunku Poznania, woda, prąd, gaz, tele
fon, droga asfaltowa, • 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-46-06 
po godz.15
DZIAŁKA BUDOWLANA 13 a (30 x 45 m), Wrocław Woj- 
szyce, płd. część, ul. M. Białoszewskiego, uzbrojenie przy 
ulicy, atrakcyjna lokalizacja, • 17.900 zł. Wrocław, tel.
361-59-61,0608/06-80-55
DZIAŁKA BUDOWLANA we wschodniej części Wrocławia 
(Wilczyce), pow. 940 m2, media, telefon, decyzja zabudowy, 
księga wieczysta, teren domków jednorodzinnych, bfez po
średników • 65 zł/m2. Wrocław; tel. 353-66-15 
DZIAŁKA BUDOWLANA Wrocław-Pawlowice, 7 a, pozwo
lenie na budowę - 49.000 zł. Wrocław, tel. 0501/25-67-87 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona. 12 a. w Brzezinie k. 
Wrocławia, dojazd autobsem MPK - 36 zł/m2. Wrocław, tel. 
0502/30-29-13
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, widok na 
zbiornik wodny w Mietkowie, pow. 5400 m2 -15 zl/m2. Wro
cław, tel. 071/316-88-04,0609/47-07-11 
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, pod Legni
cą, blisko akwenu wodnego, pow. 5400 m2, pełne uzbroje
nie, cena - 35 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/92-71-82 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wikszynie, pow. 9 a, nieuzbro
jona, w pobliżu woda i prąd, ul. Kwiatowa, - 30.000 zł. Wro
cław, tel. 784-33-97,0605/36-00-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2.400 m2 + budynek gosp., prąd, 
ogrodzenie, drzewa owocowe, rejon Sobótki - 32 zł/m2. Wro
cław, tel. 0607/86-82-72
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie, 7 arów, z rozpoczętą 
budową, wylane fundamenty pod ogrodzeniem ławy funda
mentowe, księga wieczysta, projekt, uzbrojona, • 98.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/21-23-63
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, w Osolinie, 3 szt. • 20 
zł/mkw. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1600 mkw, z rozpoczęta budową, 
dobra lokalizacja w Kamieńcu Wrocławskim, • 95.000 zł. Wro
cław. tel. 071 /361-52-50.0601/55-20-45,55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 42 a, w całości lub w częściach, w 
Czernicy Wrocławskiej, blisko droga, prąd, woda, kanaliza
cja - 42 zł/mkw. Wrocław, tel. 0603/28-93-18 
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, przy ul. Kowieńskiej, 
pow. 726 m2, atrakcyjna lokalizacja, obok os. na Zgorzeli
sku, wydane warunki zabudowy i energetyczne, - 65.000 zł. 
Wrocław, 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. Wrocław, tel. 
0605/21-59-57
DZIAŁKA BUDOWLANA 765 m2, 757 m2, 618 m2 i 604 
m2, -100 zł/m2. Wrocław, tel. 071/345-67-33,0600/26-81-57 
DZIAŁKA BUDOWLANA, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 
071/324-91-17,0601/71-99-18 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Malinie, 5 km od Wrocławia, 
atrakcyjna lokalizacja, pow. 27 a, cena - 21 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/332-91-74 po godz. 16 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Smolcu, pow. 7 a, pełne uzbro
jenie wraz z nowym domem, cena -180.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/49-49-11
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim, pow. 8 
arów, wszystkie media, rozpoczęta budowa, droga, - 75.000 
zł lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
357-87-83,0602/27-70-90
DZIAŁKA BUDOWLANA w Krzykowie, 735 m2, na trasie 
Wrocław - Kamieniec, uzbrojona, media, dokumentacja - 60 
zł/m-2. Wrocław, tel. 071/353-27-24 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szt., 1200 m2, Kryniczno -40.000 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/343-79-20 w godz. 10-17 
DZIAŁKA BUDOWLANA Bielany Wr., ul. Jesionowa, uzbro
jona, 1500 m2, wszystkie media, księga wieczysta • 110 zł/m2 
(możliwe raty). Wrocław, tel. 071/338-12-45,0607/62-80-53 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10,5 ara, z rozpoczętą budową 
domu, media (prąd, woda, telefon, kanalizacja), w bezpo
średnim zasięgu, cicha okolica, idealny dojazd, bez pośred
ników, - 49.000 zł. Wrocław, tel. 0602/59-57-54 
DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę jednorodzinną, po
łożona na granicy miasta Wrocławia, o pow. 740 m2, uzbro
jona, w okolicy Muchoboru Wielkiego - 70 zł/m2. Wrocław, 
tel. 0502/54-08-12
DZIAŁKA BUDOWLANA położona na Muchoborze Wielkim, 
o pow. 1000 m2, wraz z uzbrojeniem w granicy działki, wy
dane wąrunki zabudowy, bezpośrednio od właściciela, cena 
80 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/73-72-87 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 670 m2, położona 2 km od 
granicy miasta Wrocławia w gminie Kąty Wrocławskie, uzbro
jona: prąd ze skrzynką o mocy 7 kW, woda, gaz, droga utwar
dzona, kanalizacja, bez pośredników, cena 65 zł/m2. Wro
cław, tel. 0502/54-08-12
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowo powstającym osiedlu dom
ków jednorodzinnych, w cichej spokojnej okolicy, w południo
wo - zachodniej części Wrocławia, wraz z uzbrojeniem na 
działce (prąd, woda, gaz, kanalizacja, droga utwardzona), 
bez pośredników, cena 70 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mokronosie Górnym, uzbrojo
na: woda, prąd, bez pośredników, o pow. 650 m2, cena 40 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-94-32

DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę szeregową, w Jel- 
czu-Ląskowicach, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 071/332-72-40 
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, we Wrocła
wiu, 2636 m2, ogrodzona, drzewa, prąd, woda, gaz, telefon, 
studnia, droga asfaltowa - 110 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/363-24-32 po godz. 20
DZIAŁKA BUDOWLANA w zabudowie szeregowej, w Ust
ce, uzbrojona, ogrodzona, + plany, • 35.000 zł. Wrocław, tel. 
071/781-86-93
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szt., we Wrocławiu, Widawa, 14 
ar -100 zł/m2. Wrocław, tel. 071/364-31-30,0603/40-05-60 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lutynii. 912 m2. spokojna dziel
nica, ogród, pozwolenie na budowę, - 34.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/364-32-19 po godz. 17 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wołowie, 0.53 ha. obok staw, 1 
ha - 20 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/68-4947 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.000 M2, WODA, z telefonem, 
prąd, droga asfaltowa, w Osolinie, - 28.000 zł. Wrocław, 
Niemcy, tel. 0603/61-25-95,0049/21 -63-57-82-25 
DZIAŁKA BUDOWLANA 11 a, wszystkie media, przy lesie, 
-14.000 zł. Zawonia, tel. 071/312-93-73 
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 BUDOWLANO • LETNISKOWA blisko las, grani
czy z rzeczką, możl. wykopania stawu, ok. 30 km od Wro
cławia, 0.78 ha, prąd, telefon • 8 zł/m2. Kolonia Strzelce, 
gm. Dobroszyce, tel. 071/314-16-80 
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA w Kątach Wro

cławskich, przeznaczona na prowadzenie usług lub produk
cji, pow. 14 a (9 a możliwe do zagospodarowania), dobra 
lokalizacja, - 35.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-68-38 
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA pow. 1.10 ha, 
na obrzeżach Kępna, prąd, telefon, woda, kanalizacja w bu
dowie -13 zł/m2. Kępno, woj. kaliskie, tel. 0503/03-03-15 
DZIAŁKA BUDOWLANO - PRZEMYSŁOWA w Środzie Śl., 
pow. 0.65 ha, pełne uzbrojenie, przy trasie Wrocław • Zielo
na Góra -12 zł/m2. Środa Śląska, tel. 071/795-13-76 
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA pow. 37 arów, 
11 km od centrum Wrocławia, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/50-86-13,071/352-70-70 
DZIAŁKA BUDOWLANO - SIEDLISKOWA pow. 3,26 ha, 
prąd, woda (100 m), wszystkie media, przy szosie -10 zł/m2. 
Księginice, tel. 071/317-00-25 
DZIAŁKA BUDOWLANO • SIEDLISKOWA 1,05 ha, w Min- 
kowicach Oławskich, przy drodze asfaltowej, uzbrojenie prąd, 
woda, telefon przy granicy działki, 25 km od granic Wrocła
wia kier. Jelcz-Laskowice, - 20.000 zł. Minkowice Oławskie, 
gm. Jelcz-Laskowice, tel. 0607/25-14-56 
DZIAŁKA BUDOWLANO • SIEDLISKOWA pow. 1.55 ha, w 
Ligocie Wielkiej, 4 km od Oleśnicy, przy drodze asfaltowej, 
woda, telefon, aktualne warunki zabudowy - 5 zł/m2. Oleśni
ca, tel. 071/314-99-83,0602/22-54-31 
DZIAŁKA BUDOWLANO • SIEDLISKOWA o pow. 2 ha, w 
tym 0.55 ha budowlanej; okolice Wrocławia, blisko las, prąd, 
woda, z telefonem, pozwolenie na budowę • 4 zł/m2. Wro
cław. tel. 071/390-97-05
DZIAŁKA BUDOWLANO - SIEDLISKOWA w Lubnowie, Go- 
lędzinowie, gm. Oborniki Śl, min. pow. działki 1000 m2 - od 
10 zł/m2. Wrocław, tel. 071/359-28-09 
DZIAŁKA BUDOWLANO - USŁUGOWA w Sosnówce, pow. 
3500 m2, uzbrojona: woda, prąd, kanalizacja, telefon • 20 
zł/m2. Jelenia Góra, tel. 075/761-02-11 wieczorem, 
0502/30-08-55
DZIAŁKA LETNISKOWA w Sobótce, u podnóża Ślęży, te
ren Parku Krajobrazowego, 64 ary, • 25 zł /m2. Wrocław, tel. 
071/321-20-54
DZIAŁKA OGRODOWA pow. 18 a, ogrodzona, bramy wjaz
dowe, drzewa owocowe, zarybiony stawek, zezwolenie na 
prąd, w trakcie przekwalifikowywania na budowlaną + 1.30 
ha łśąki, • 35.000 zł. Piszkawa 4 a, tel. 071/398-75-59 wie
czorem
DZIAŁKA OGRODOWA okol. ul. Hallera, pow. 300 m2, al
tanka, drzewa i krzewy owocowe, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/367-85-56
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 0.97 ha, Długołęka, ul. Wrocław
ska. przy ,Volvo" -100 zł/m2. Długołęka, woj. wrocławskie, 
tel. 0607/46-61-84
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pod stację paliw, usługi, parking, 
przekształcona, o pow. 1.6 ha, w Źarowie k. Świdnicy, -
420.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-99-82.0607/40-95-88 
DZjAŁKA PRZEMYSŁOWA o pow. 2100 m2. we Wrocła
wiu, przy ul.. Krakowskiej - 220 zł/m2. Wrocław, tel. 
0604/19-9947
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pod stację paliw, motel, przy 
głównej drodze Świdnica - Wałbrzych, 8300 m2, - 90.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-45-83,0602/2944-35 
DZIAŁKA REKREACYJNA o pow. 11 arów, w Łomnicy, -
10.000 zł. Głuszyca, tel,074/880-91-37
DZIAŁKA REKREACYJNA pod lasem, 2 km od zalewu, Ko

byla Góra - 6.50 zł/m2. Ligota, Oleśnica, tel. 062/731-65-38, 
071/314-25-32
DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 571 m2, k. Radzynia, nad 
Jeżiorem Sławskim • 4.000 zł/ar. Polkowice, tel. 
0607/22-69-37,0607/284 2 45 
DZIAŁKA REKREACYJNA z prawem zabudowy, nad jezio
rem Szelment Wielki, na Pojezierzu Suwalskim -12 zł/m2. 
Suwałki, tel. 087/566-54-80 po godz. 20 
DZIAŁKA REKREACYJNA koło Gniezna, 700 m2, ogrodzo
na, drewniany domek 25 m2 * taras 10 m2, kuchnia, 2 sy
pialnie z meblami, łazienka, Wc, prąd, woda ciepła, kanali
zacja, drzewa, 80 m od jeziora, - 42.000 zł. Twardogóra, tel. 
071/315-8245
DZIAŁKA REKREACYJNA, -10 zł /m2. Wilkowo, gm. Obor
niki Śląskie, tel. 071/312-52-77 
DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 24.000 m2, atrakcyjna lo
kalizacja pod lasem w pobliżu linii wodociągowej, wysokiego 
napięcia i telefonicznej, Grabownica, gm. Krośnice -17.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-8648,0503/12-98-94 
DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 5 arów, w Dominicach k. 
Boszkowa, przy lesie, ogrodzona, 150 m do jeziora Domi
nickiego, zaciszne miejsce, dobry dojazd, - 16.500 zł. Wro
cław, tel. 071/372-6246
DZIAŁKA REKREACYJNO - ROLNA w Górach Sowich, 
atrakcyjna lokalizacja, południowy stok, przy lesie, możliwość 
wykopania stawu, pow. 26 arów, mapa geodezyjna, 4 km od 
przejścia granicznego z Czechami - 300 zł/a. Głuszyca Gór
na, tel. 074/880-91-44,0603/51-18-27 
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA w miejscowo
ści Wilków k. Świebodzina, pow. 2.5 ha, bezpośredni dostęp 
do jeziora, blisko trasy A2 - 12 zł/m2. Zbąszyń, tel. 
068/384-65-15

DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA o pow. 3561 
m2, uzbrojona, prąd, woda, na Pojezierzu Leszczyńskim, po
łożona w lesie, 100 m od brzegu jez. Wonieść, idealny do
jazd, - 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 w Wieleniu, 
pow. 12,5 ara, bezpośredni dostęp do jeziora, media/pro
jekt domu z pozwoleniem na budowę, możliwość budowy 
własnej przystani, - 52.000 zł. Lubin, tel. 0608/10-85-89 
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA w Wieleniu k. 
Wschowy, w pobliżu jeziora, teren zaciszny, czysty ekolo
gicznie -18 zł/m2. Przemęt, tel. 065/549-90-39 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w Piekoszo
wie, 76.5 a, uzbrojona, przeznaczona pod zabudowę miesz
kalną lub działalność gospodarczą, 10 km od Wrocławia, cena 
25 zł/m2. Trzebnica, tel. 071/312-05-91,0608/25-06-63 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w Kobylej Gó
rze, 70 km od Wrocławia, pow. 900 m2, prąd (licznik na dział
ce), bieżąca woda, kanalizacja, telefon, atrakcyjna lokaliza
cja (blisko zalewu), - 25 zl /m2. Wrocław, tel. 0601/87-72-05 
DZIAŁKA REKREACYJNO • ROLNO • BUDOWLANA IV 
kl., blisko media, pow. 0.25 ha, - 7.000 zł. Kąty Wr., tel. 
0600/63-30-62 po godz. 20
DZIAŁKA ROLNA przy drodze, 5.62 ha, po przeliczeniu 3.03 
ha, cena 6.000 zł/ha. Grabownica, gm. Krośnice, tel. 
071/384-56-89
DZIAŁKA ROLNA doskonale nadająca się na postawienie 
wieży dla.zasięgu telefonów komórkowych, 20 km od Wro
cławia, położona 212 m n.p.m, - 35.000 zł. Krakowiany, woj. 
wrocławskie, tel. 071/399-77-99 
DZIAŁKA ROLNA o pow. 20 arów, przy drodze, -15.000 zł. 
Pieszków41, gm. Lubin, tel. 076/844-95-59 
DZIAŁKA ROLNA w miejscowości Tąpadło, Masyw Ślęży, 
pow. 1 ha - 4 zł/m2, pow. 2 ha - 3 zł/m2, możliwość podziału. 
Świdnica, tel. 074/850-56-55
DZIAŁKA ROLNA 5 ha, położona w Witoszowie - 8.000 zł/ha. 
Jerzy Matuszyk, 58-100 Świdnica, ul. Witoszów Dl. 102 
DZIAŁKA ROLNA 9 a, atrakcyjna lokalizacja, 1 km od gra
nicy Wrocławia, prąd, woda, z telefonem - 40 zł/m2. Wilczy
ce, gm. Długołęka, tel. 071/399-08-62 
DZIAŁKA ROLNA 9 arów, 1 km od granicy Wrocławia, prąd, 
woda, telefon • 40 zł/m2. Wilczyce, tel. 071/399-08-62 
DZIAŁKA ROLNA Śliwice (za Kiełczowem), 90 a - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/25-67-87
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA uzbrojona, 37 a - 13 
zł/m2. Pełcznica, gm. Kąty Wr., tel. 071/337-03-11 
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. 074/868-1844 
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA w miejscowości Wojna- 
rowice przy głównej trasie, częściowo uzbrojona, 57 arów, -
50.000 zł. Wojnarowice, tel. 071/316-23-34 
DZIAŁKA ROLNO • SIEDLISKOWA 1.3 ha, atrakcyjna lo
kalizacja, przy trasie Jelenia Góra • Sosnówka, widok na 
Karkonosze, woda, las, skały - 4 zł/m2. Jelenia Góra, tei. 
075/755-9349
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W r A T Y  - LEASING
DZIAŁKA ROLNO • SIEDLISKOWA 1.19 ha, przy zalewie, 
droga asfaltowa, pod lasem, w trakcie przekształcania - 5.50 
zł/m2. Stare Bogaczowice, tel. 074/845-21-68 
DZIAŁKA ROLNO ■ SIEDLISKOWA k. Świeradowa Zdroju, 
z widokiem na góry, ładnie położona, pow. 1,5 ha, droga do
jazdowa, nasłoneczniona, przy lasku, blisko stawy hodowla
ne, - 18.500 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-69-39, 
0600/57-82-00
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA pqw. 410 m2 ♦ projekt, osiedle 
Nowy Dwór, przy ul. Rogowskiej -180 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/334-88-42 do godz. 14,785-09-18 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO - BUDOWLANA o pow. 30 a. 
przy głównej trasie, 15 km od Wrocławia, - 60.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-31*35
DZIAŁKA SIEDLISKOWA - Smolec. 5200 m2. media. .W.J.", 

Wrocław, tel. 071/351-38-34 99000001
DZIAŁKA SIEDLISKOWA we wsi Bogdaszowice, pow. 1 ha, 
uzbrojona - 9 zł/m2. Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie, 
tel. 071/789-10-39
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 2,7 ha w Ozorowicach, gm. Wisz
nia Mała przy drodze asfaltowej, uzbrojenie prąd-woda, z 
telefonem, przy granicy - 30.000 zł/ha. Ozorowice, tel. 
071/310-77-66
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w miejscowości Paniowice k. 
Szewc, pow. 1 ha - 7 zł/m2. Paniowice, gm. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-75-91
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1.51 ha, w trakcie zmiany 
kwalifikacji, woda, prąd, gaz -15 zł/m2. Smolec, gm. Kąty 
Wr., tel. 071/316-17-75 ,
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 5200 m2, pod zabudowę śre- 
dniowysoką w Smolcu, - 30 zł/m2. Smolec, tel. 071/311-48-11 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1.3 ha, półożona przy dro
dze asfaltowej, 10 km od Wrocławia -15 zł/m2. Sulimów, tel. 
071/311-41-82
DZIAŁKA SIEDLISKOWA malownicze położenie, przy lesie, 
idealna na ranczo, malutki strumyk, uzbrojona, 25 km od 
Wrocławia, pow. 1?30 ha, cena 16 zł/m2. Trzebnica, tel. 
0606/92-96-56
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1.250 m2, z budynkiem (do 
adaptacji na mieszkanie), w Wilkszynie k. Wrocławia, - 55.000 
zł. Wilkszyn, tel. 071/396-35-45 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA nad morzem, w miejscowpści 
Smołdziński Las - 700 zł/ar. Wrocław, tel. 346-67-78 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA położona 6 km od miasta, w kie
runku południowo-zachodnim, o pow. 40 arów, uzbrojona, 
bez pośredników, • 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-94*32 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 6200 m2,4 km od Oporo
wa, przy drodze asfaltowej, bez pośredników, uzbrojenie w 
odległości 100 m od działki, cena 9 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/316-18-08
DZIAŁKA SIEDLISKOWA z wydanymi warunkami zabudo
wy, uzbrojona, woda, gaz, prąd o mocy 8 kW, kanalizacja w 
granicy działki, cena 70 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 2500 m2, położona 6 km 
od południowo-zachodniej granicy działki, cicha zalesiona 
okolica, starodrzew przy granicy działki, woda, gaz, prąd, 
droga, bez pośredników. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1.5 ha. okolice Strzelina, • 8.000 
zł. Wrocław, tel. 071/364-45-83,0602/29-44-35 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 0.46 ha, atrakcyjna lokalizacja, 
strumyk, możl. wykopania stawu, - 23.000 zł. Zawonia - Bud- 
czyce, tel. 071/312-90-50,0604/26-40-66 
DZIAŁKA SIEDLISKOWO - REKREACYJNA o pow. 2.56 
ha, położona u podnóża masywu śnieżnika, atrakcyjna lo
kalizacja -1 zł/m2. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-14-24, 
0600/14-35-99
DZIAŁKA SIEDLISKOWO-BUDOWLANA pow. 4 ha, w Sta
rym Wielisławiu, atrakcyjna lokalizacja między Kłodzkiem a 
PolanicąZdr., zezwolenie na budowę, w cal. lub w częściach 
- 4 zł/m2. Kłodzko, tel. 0602/65-25-28 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00532 
www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKA USŁUGOWA 0.55 ha, w Będkowie, uzbrojona, ze
zwolenia na budowę, cena 30 zł/m2. Trzebnica, tel. 
071/387-06-61
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 przeznaczone pod budownictwo jedno

rodzinne, 10 km od Rynku Wrocławia • 20 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0503/64-30-84 80011051

DZIAŁKI pod zabudowę, w Jeżowie Sudeckim pod Jelenią 
Górą, pow. 1100 - 1300 m2, widok na panoramę Karkono
szy1 - 25 zł/m2. Piechowice. Woj. jeleniogórskie,~tel.; 
0606/79-10-30
DZIAŁKI w miejscowości Wieleń k. Wschowy, pow. 23-29 a, 
bezpośredni dostęp do jeziora, w lesie sosnowym, ryby, grzy
by, idealne miejsce na wypoczynek -19 zł/m2. Wieleń k.

. Wschowy, tel. 065/549-91-87 wieczorem, 0607/17-03-68 
DZIAŁKI z możliwością przekwalifikowania, 9-1 tarów, w Bo
rowej Oleśnickiej, atrakcyjna lokalizacja -15-18 zł/m2, Wro
cław, tel. 364-13-81.0600/81-55-61 
O  DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. 5-7 arów, pod za

budowę letniskową w Parku Krajobrazowym Do
liny Baryczy, w Sułowie przy ośrodku wypęczyn- 
kowym • 15 zł/m2, działki rekreacyjne o pow.
10-15 arów - 7 zł/m2., te l. 071/384-72-53 
03002691

DZIAŁKI BUDOWLANE w Długołęce, Dobrzykowięach. na

Ołtaszynie, w Tyńcu Małym, Biestrzykowie, na Żerni- 
kach, Praczach Odrzańskich, w Miliczu - dom, w Bu- 
dziczu, Mirkowie. BN Libucha, Wrocław, tel. 
071/321-91-91 99000001

O  DZIAŁKI BUDOWLANE malowniczo położone 
bezpośrednio pod duiym lasem iglastym pod 
Wrocławiem (8 km), na terenie uzbrojonym (wo
dociąg, prąd, gaz, telefon), przeznaczonym pod 

.zabudowę domków (mapki, warunki zabudowy), 
pow. 1160 m2 x 2 i 2300 m2 x 1. Okazjal Od 28 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/330-08-08 wieczorem, 
0604/52-97-52 02024871

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 
81012001

DZIAŁKI BUDOWLANE malowniczo położone pod lasem, bli
sko centrum (20 minut samochodem), teren uzbrojony 
(prąd, wodociąg,.gaz, telefony), przeznaczony pod bu
dowę osiedla domków, warunki zabudowy, mapki, bez 
pośredników, cena od 28 zł/m2, okazja!. Wrocław, tel.

" 071/330-08-08,0604/52-97-52 99000001 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 10-29 a, w trakcie uzbrajania, 
otoczone lasem . .blisko Szkoła Podst. i Gimnazjum - 8 zł/m2. 
Ciechów, gm. Środa Śląska, tel. 0605/07-44-43 
DZIAŁKI BUDOWLANE różnej wielkości, łącznie 2 ha, atrak
cyjna lokalizacja, bez pośredników, w Dobrzykowicach - 25 
zł/m2. Dobrzykowice, woj. wrocławskie, teL 0603/38-:15-65 
DZIAŁKI BUDOWLANE 3 szt., światło, woda, z telefonem -
1.200 zł/a. Domaniów, tel. 071/302-74-82 
DZIAŁKI BUDOWLANE k. Gostynia - 2 zł/m2. Gostyń, tel. 
065/572-40-53
DZIAŁKI BUDOWLANE 3 x 15 a, - 8.500 zł. Jawor, tel. 
076/870-04-80
DZIAŁKI BUDOWLANE 14-15 a, częściowo uzbrojone, w 
pobliżu lasu i kąpieliska - 3.500 zł/a. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-80-65,0604/48-56-93,0606/31-37-53 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 10 arów, częściowo uzbrojone, 
w miejscowości Kamień koło Długołęki, - 3.500 zł /ar. Ka
mień, tel. 071/315-18-27
DZIAŁKI BUDOWLANE wśród lasów i łąk na osiedlu Wro
cławskim w Kaszczorze, 1 km od Wielenia - 6 zł/m2. Kasz- 
czor, tel. 065/549-90-91
DZIAŁKI BUDOWLANE 5 km od zalewu w Kobylef Górze - 
500 zł/ar. Kobyla Góra, tel. 062/731-68-24 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 12 a, u podnóża góry Anny - 
15 zł/m2. Nowa Ruda, tel. 074/852-46-62 
DZIAŁKI BUDOWLANE na wsi, pow. 13-18 a, woda. prąd, 
telefon, oświetlone, dojazd drogą asfaltową, piękne okolice, 
lasy, rzeczka, zalew, 50 km do Wrocławia - 8 zł/m2, w roz
licznemu może być mały samochód osobowy. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/738-18-83

Legnica, ul. Kołodziejska 38 
tel. 076/854-07-44

garaż
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OP996219

DZIAŁKI BUDOWLANE - 45 zł/m2. Wilczyce, tel. 
071/399-06-97
DZIAŁKI-BUDOWLANE na Muchoborze Wielkim, własno
ściowe, dogodna lokalizacja, pełne uzbrojenie, pód każdą 
zabudowę, pow. 2.000 - 10.000 m2, z możl. podziału -170 
zł/m2, cena do negocjacji. Wrocław, tel.071/373-71-34 (zdję- > 
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem 
- A00438 www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 734 i 736 m2. Krzyków, gm. 
Czernica, bez pośredników, • 50 zł /m2. Wrocław, tel. 
071/329-48-10 po godz. 19
DZIAŁKI BUDOWLANE Wilkszyn-Pisarzowice (za Stabło- 
wicami), pow. od 1700 do 3500 m2, oraz pod rezydencje - 
od 18 do 25 zł/m2. Wrocław, tel. 0600/16-04-18 
DZIAŁKI BUDOWLANE 10 km od Wrocławia, w kierunku 
na Oborniki śl. - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/82-69-09 
DZIAŁKI BUDOWLANE Wrocław • Marszowice, pow. 16 
arów, droga, 1 km od Stabłowic, 3 km od Leśnicy, spokojna 
okolica - 39 zł/m2. Wrocław, tel. 0603/56-96-13 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Pietrzykowicach, przy głównej 
drodze na Smolec, ogrodzone, prąd, woda, telefon, różne 
powierzchnie, pilnie, cena 25-60 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/310-73-53
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt., pow. 1100 m2 oraz 1150 m2, 
uzbrojone, atrakcyjna lokalizacja, w okolicach Wrocławia - 
28 zł/m2. Wrocław, tel. 303-71-69,0600/55-08-61 
DZIAŁKI BUDOWLANE 5 km za Oltaszynem, w Mędłowie, 
pow. 6800 m2, możliwość podziału, media w drodze, woda, 
prąd, telefori, cena 45 zł/m2. Wrocław, tel. 313-12-66 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 1200 mkw. - 25 zł/mkw, w Koło
brzegu. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 8 a, w Krzyżanowicach - 70 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/793-54-34 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Malinie (gm. Wisznia Mała), moż
liwość podziału, blisko lasu • 4.500 zł/a. Wrocław,.tel. 
071/355-89-02,0502/93-61-26 ,
DZIAŁKI BUDOWLANE położone 4 km od granicy miasta, 
o pow. 650 m2, wydane warunki wodne i energetyczne/ bez 
pośredników, cena 40-60 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKI BUDOWLANE 1.49 ha - 12 zł/m2. Żmigród tel. 
071/310-71-70 po godz. 16
DZIAŁKI BUDOWLANE, SIEDLISKOWE u podnóża Śnież- 
nika, piękna okolica, 5 Km dQ Jaskini Niedźwiedziej, 10 km 
od Czarnej Góry, 3 km do przejścia granicznego, lokalizacja 
na uboczu, stok południowo-zachodni, prąd i woda na miej
scu - Od 15 zł/m2. :Stara Morawa, gm. Stronie Śl., tel. 
0604/24-37-69
DZIAŁKI BUDOWLANO - KÓRERCYJNE w Cieplicach, prze

mysłowe -. Kawice, od 19 zł/m2, .bliźniak’ nowy -
259.000 zł, Cieplice, dochodowa kamienica (sklepy, biu
ra) - 690.000 zł, w Jeleniej Górze, pensjonat - Karpacz 
(30 miesjc) - 690.000 zł, hale, warsztaty przy drodze 
krajowej - 140.000 zł. BN .BEZPROWlZJA’ ; ., tel. 
0604/22-32-45 99000001 •

DZIAŁKI BUDOWLANO • SIEDLISKOWE we Wrocławiu, 
na Jerzmanowie, pow. 13000 i 20000 m2, prąd, woda, z te
lefonem, droga, komunikacja MPK, wydane warunki zabu
dowy i energetyczne, cena - 17 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/357-21-02,0608/27-09-14 
O  DZIAŁKI REKREACYJNE atrakcyjne, pod zabu

dowę, 500-1000 m2, przy lesie, 100 m od brzegu 
jeziora Wonieść, idealny dojazd, Pojezierze Lesz
czyńskie - 17 zł/m2. Leszno, tel. 065/520-93-30 
po godz. 18, 0605/54-11-78 02025361

DZIAŁKI REKREACYJNE bez prawa zabudowy, położone
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w lesie 100 m od jeziora Wieleńskiego, atrakcyjna lokaliza
cja • 6 zł/m2. Błotnica, tel. 065/549-60-47 
DZIAŁKI REKREACYJNE 2 szt. o pow. 0.46 ha i 3.56 ha, 
atrakcyjna lokalizacja, w Czarnej Górze, blisko wyciągu nar
ciarskiego - 3 zł/m2. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-14-24, 
0600/14-35-99
DZIAŁKI REKREACYJNE teren leśny, odległość od jeziora 
200 m, możliwość zabudowy, w Wieleniu • 2.000 zł/ar. Kasz- 
czor, tel. 065/549-91-96
DZIAŁKI REKREACYJNE w Górach Sowich, we wsi Sierp- 
nica, na granicy z miejscowością Rzeczka, wyciągi narciar
skie, dookoła lasy, cena 600 zł/a. Sierpnica, woj. wałbrzy
skie, tel. 0603/69-09-31
DZIAŁKI REKREACYJNE nad zalewem, w Stradomii 
Wierzchniej, przy lesie, 18 km od Oleśnicy, ładna i cicha oko
lica - 1.500 zł/ar. Syców, tel. 0608/58-03-81,0603/62-36-36 
DZIAŁKI ROLNE atrakcyjna lokalizacja (nad stawami), łączo
na pow. 10 ha - 5.000-8.000 zł/ha. Głoska, tel. 071/396-30-28 
DZIAŁKI ROLNE wieś Sady, u podnóża Ślęży, o pow. 1.16 i 
0.90 ha, ładna lokalizacja, pod lasem - 5 zł/m2. E. Pasław
ska, 55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 23 
O  DZIAŁKI ROLNO - REKREACYJNE nad zbiorni

kiem wodnym, Słup k. Jawora, atrakcyjna lokali
zacja z bezpośrednim dostępem do linii brzego
wej - 700 zł/ar. Jawor, te l. 0603/22-40-30 
01025131

DZIAŁKI ROLNO • REKREACYJNE klasa V i VI, nadające 
się do zalesienia, hodowli koni i rekreacji, działki od 1 ha do 
15 ha, położone w Kotlinie Kłodzkiej, teren ekologicznie czy
sty -1 zł/m2. Wolibórz, gm. Nowa Ruda, tel. 074/872-44-11 
DZIAŁKI SIEDLISKOWE w Grabownie Wielkim, gm. Twar
dogóra. cena -15 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/98-04-96 
FOLWARK PONIEMIECKI grunt 75400 m2, pod zabudowę, 
prywatne źródło i staw, wszystkie media, 3 km do Lądka Zdro
ju • 150.000 DEM. Lądek Zdrój, tel. 0600/11-59-10 
GARAŻ z działką rzemieślniczą, pow. 75 m2, w Legnicy, ul. 
Stroma 1, - 17.000 zł. Legnica, tel. 076/855-30-50 
GARAŻ murowany własnościowy, po remoncie kapit. (da
chu, drzwi, inst. i lakierowaniu) • 6.300 zł. Legnica, tel. 
0605/64-60-00
GARAŻ szeregowy, przy ul. Skłodowskiej • Hutnicza, grunt 
własnościowy, • 5.500 zł. Lubin, tel. 076/846-97-92 
GARAŻ murowany, prąd, kanał, piwnica, w Lubinie, przy ul. 
Kolejowej obok kortów tenisowych, księga wieczysta, -13.500 
zł. Lubin, tel. 076/842-54-19
GARAŻ w Lubinie, własnościowy, przy ul. Budziszyńskiej, •
13.500 zł. Lubin, tel. 0603/92-68-49 
GARAŻ z kanałem, w Wałbrzychu, Piaskowa Góra, -15.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/842-42-06,0602/29-82-52 
GARAŻ murowany w zabudowie szeregowej, 20 m2, prąd, 
własnościowy, księga wieczysta, w Wałbrzychu ul. Korcza
ka, - 15.000 zł. Wałbrzych, teL 074/848-17-44 
GARAŻ ul. Traugutta 96b/13 - 10.000 zł, lub wynajmę • 100 
zł. Wrocław, tel. 071/783-27-10 
GARAŻ spółdzielczo-własnościowy, przy ul. Różanej, pow. 

> 18 m2, prąd, kanał, * 22.000 zł. Wrocław, tel. 0603/34-97-61 
GARAŻ własnościowy, murowany, 16,5 m2, ul. Inżynierska 
- 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-17-54 
GARAŻ - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-85-96 
GARAŻ murowany, szeregowy, prąd, własnościowy, pow. 
2.6x4.9 m2, przy ulicy Żeromskiego 77, - 14.900 zł. Wro
cław, tel. 0602/66-65-01
GARAŻ w zabudowie szeregowej, przy ul. Lnianej, • 20.000 
zł. Wrocław, tel. 071/373-18-82 
GARAŻ własnościowe, przy ul. Dokerskiej, we Wrocławiu, 
na Kozanowie, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0604/37-44-45

OKULARY SŁONECZNE
GARAŻ własnościowy, w zabudowie szeregowej, prąd, ka
nał, we Wrocławiu, przy ul. Artyleryjskiej, na Karłowicach • 
14.000zł. Wrocław; tel. 071/787-25-96 
GARAŻ w zabudowie szeregowej, prąd, ogrzewanie, kanał, 
przy ul. Lelewela, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 346-42-81.. 
GARAŻ przy ul. Hubskiej, w bloku mieszkalnym nr. 89, ogrze
wanie, prąd, woda, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0501/56-49.-33 
GARAŻ własnościowy, 16 m2, prąd, zabudowa sze/egowa, 
przy ul. Stalowowolskiej, we Wrocławiu, - 20.000 zł. Wro
cław, tel. 367-78-08
GARAŻ na mały samochód, przy ul. Racławickiej, we Wro
cławiu, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-02-22 
GARAŻ z kanałem, przy ul. Lubuskiej, * 24.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/795-46-22 .
GARAŻE BLASZANE: skręcane, nowe, wymiary 3 x 5 m, 3 
x 6 m, możliwe raty, - 1.650 zł. Syców, tel. 062/785-47-78, 
0608/46-79-42
GOSPODARSTWO ROLNE 13 ha - 220.000 zł, sad, stawy, 

strumienie, pięknie, 50 km od Wrocławia oraz inne, ceny
45.000,55.000,80.000,200.000. zł. BN .TYMOCZKO*. 
Milicz, tel. 071/383-08-66,0606/48-97-68 99000001 

GOSPODARSTWO ROLNE w Cieszęcinie, ok. 5 km od Wie
ruszowa, dom (położony przy ulicy)vobora,- stodoła, szopy, 
grunt omy 1.62 ha, - 35.000 zł. Boguszyce, gm. Oleśnica, 
tel. 071/399-31-85
GOSPODARSTWO ROLNE grunt omy 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, spo
kój, mikroklimat, możliwość hodowli, pudowy stawów i.ką*. 
pieliska, agroturystyki, • 190.000 zł. Stefan Mackiewicz, 
57-251 Laski 80, gm. Złoty Stok 
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 3.6 ha + zabudowania gosp., 
dom mieszkalny, 1.8 ha łąki, 0.6 ha lasu, w mazowieckiem, 
Świesielice-Kałkowy, gm. Ciepielów, 50 km od Radomia, -
90.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-33-40 
GOSPODARSTWO ROLNE pow; 16 ha, dom, zabudowania 
gospodarcze, woda, siła, telefon, mały staw rybny, - 97.000 
zł. Strużyna, tel. 074/810-24-28 
GOSPODARSTWO ROLNE 6 ha, dom luksusowo wykoń-. 
czony, obora, stodoła, na Pojezierzu Suwalskim, - 230.000 
zł. Suwałki, tel. 087/566-54-80 po godz. 20 
GOSPODARSTWO ROLNE o pow. 42 ha; poniemiecki dom,

stodoła i obóra, ładna okolica;«pod lasem,'- 250.000 zł.-HJnk 
sław Śl., gm. Mieroszów, tel. 074/845-15-10. 
GOSPODARSTWO ROLNE działka 3.5 ha, woda, telefon, -
110.000 zł. Zaborów, tel. 076/843-59-88 
GOSPODARSTWO ROLNE 16.38 ha, duży dom, stodoła, 
stajnia, obory, garaże, na agroturystykę, stadninę, stawy ryb
ne,-150.000 Zł. Złoty Stok, tel. 074/817-76-42 
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 16 ha (obsiane) z domem 
i zabudowaniami gospodarczymi, - 80.000 zł. Żmigród, tel. 
071/385-61-90,0603/46-35-04 
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 łąka o pow. 1 ha, idealna na rekreację, 1 km od 
Boguszowa-Gorc, - 6.000 zł. 58-370 Boguszów-Gorce, tel. 
074/843-91-82
GRUNT pod zabudowę, w sąsiedztwie nowopowstającego 
osiedla, pow. 2.3 ha, graniczy z lasem, możliwość podziału 
na działki - 2 zł/m2. Ciechów, gm. Środa Śląska, tel. 
0605/07-44-43
GRUNT 5.73 ha, Morzęcin Mały k. Obornik Śl., droga utwar
dzona, linia energetyczna, polana leśna, idealny na stadni
nę, - 86.000 zł. Morzęcin Mały, tel. 071/310-61-72 
GRUNT przemysłowy, pow. 1.92 ha, w tym 3 hale, waga 
towarowa, suszarnia, maszyny stolarskie, telefon, woda, siła, 
przy trasie Kępno - Namysłów, cena 20 zł/m2. Namysłów, 
tel. 077/410-04-29
GRUNT pod działki rekreacyjne, wszystkie media, przy le
sie, mikroklimat. Pęciszów, gm. Zawonia, tel. 0608/84-08-49 
GRUNT pod zabudowę biurowo-magazynową, pow. 2510 m2, 
Wrocław Krzyki, atrakcyjny, w dobrym punkcie -190 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/339-89-98
GRUNT 1,2 ha, za Jagodnem • 30 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/346-48-83
GRUNT pow. 50 ha, w sąsiedztwie schroniska „Andrzejów- 
ka" • 3.500 zł/ha. Ząbkowice Śląskie, tel. 0609/28-43-66 
GRUNT BUDOWLANY 1,5 ha, przekształcony. 7 km od Wro
cławia, teren zabudowany, media, atrakcyjna lokalizacja - 
450 zł/ar. Jeszkowice, tel. 071/318-04-19 
GRUNT ORNY możl. zrobienia stawu, klasa IVb, pow. 94 a, 
we wsi Masłowiec, 10 km od Trzebnicy - 3.000 zł/ha. Stani
sław Tofil, 55-100 Masłowiec 1, gm. Trzebnica 
GRUNT ORNY I kl., pow. 3.44 ha, 8 km od.Wrocławia w 
kier., Strzelina -15.000 zł/ha. Oława, tel. 071/313-48-87 
GRUNT POD BUDOWĘ (plomba), w centrum Szczaw- 
na-Zdroju, przeznaczenie: hotel, handel, usługi, mieszkanie, 
projekt i pozwolenie na budowę, • 160.000 zł. Bogu
szów-Gorce, tel. 074/843-91-82 
GRUNT PRZEMYSŁOWY uzbrojony, ul. Międzyleska, 6000 

m2 -160 zł/m2. Wrocław, tel. 0501/28-97-89 99000001 
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 Krępicach, 2 ha, media. .W.J.*. Wrocław, 

tel. 071/351-38-34 99000001 
GRUNT ROLNY 30 ha, w całości, położony przy lesie, park 
krajobrazowy, ziemia V i VI klasy, miejscowość letniskowa, 
około 1 km od wsi - 2.500 zł/ha. Gryżyna, tel. 068/391-50-19, 
068/391-50-23
GRUNT ROLNY 7.5 ha, pod lasem, woda, prąd, 2 km od 
Dusznik-Zdroju - 1-5 zł/m2, inne grunty. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
GRUNT ROLNY 3.25 ha. w Prochowicach. - 11.000 zł. Lu
bin. tel. 076/846-71-66
GRUNT ROLNY 1,06 ha w okolicach Namysłowa,' możliwość 
budowy, 3 szt, - 6.000 zł /szt.. Mikowice, tel. 0607/55-65-74 
GRUNT ROLNY o poy. 9 ha, w tym 70 arów loasu • 3.000 
zł/ha. Pieszków 41, gm. Lubin, tel. 076/844-95-59 
GRUNT ROLNY w Górach Sowich, pow. 2,41 ha, w tym 0,12 
ha lasu, możliwość przekwalifikowania na grunt budowlany, 
-12.000 zł. Piskorzów, woj. wrocławskie, tel. 0605/15-̂ 21-78 
GRUNT ROLNY pow. 4.32 ha, w jednym kawałku, położony 
przy głównej drodze Wrocław - Kłodzko - 6 zl/m2. Solna, tel. 
071/390-89-44
GRUNT ROLNY klasy IV, 5 i 2,5 ha, możliwość podziału, 
Drozdowice Wielkie gm. Wąsosz • 2.000 zł/ha. Wąsosz, tei. 
065/543-72-33
GRUNT ROLNY 1.7 ha. w Kotowicach, gm. Oborniki Śl., 
klasa V i VI -150 zł/a. Wrocław, tel. 0603/19-02-82 
GRUNT ROLNY 5.000 m2, przy głównej drodze w Grobli- 
cach, wszystkie media - 55 zł/m2. Wrocław, tel. 
0608/25-02-11
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GRUNT ROLNY Wrocław-Jerzmanowo, pow. 1100 m2, IV 
klasa ziemi, przy nowo powstającym osiedlu<k>mków jedno* 
rodzinnych, - 15.000 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 
GRUNTY o różnych powierzchniach, w ok. Milicza, cena od

3.500 zł/ha. BN .TYMOCZKO*, Milicz, tel, 
071/383-08-66,0606/48-97-68 99000001 

O  GRUNTY o pow. całk. 6,29 ha, wśród zabudowań, 
przy drodze, ok. 10 km od Zgorzelca (Gronów), 
spokojna okolica, cena do uzgodnienia. Zgorze
lec, tel. 075/771-85-35 02025401

GRUNTY ROLNE IV i V klasa położone w Górach Sowich, 
Glinno, Michałkowa, Zagórze śl., ładne okolice* możliwość 
wykopania stawu -100 zł/a! Glinno," tel. 074/850-28-59 po 
godz.20
GRUNTY ROLNE pow. 5.4 ha, położone niedaleko ośrodka- 
wypoczynkowego - 3.500 zł/ha. Wołów. teł. 071/389-29-91 
GRUNTY ROLNE pow. 2 ha 26 arów w Żmigrodzie, - 20.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/05*80-86 
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

O  HALA - konstrukcja metalowa, powlekana, ocyn
kowana^ 2 x 35 x 6 m, 2-poziomowa, rozłożona, 
nadająca się na magazyny, hurtownie, produk
cję, itp, - 120.000 zł. Środa Ś ląska, tel. 
0605/42-36-70 01030791

HALA pow. 350 m2| działka o pow. 3500 m2, uzbrojona, 
teren na działalność, działka przemysłowa, dzierżawa wie
czysta, w centrum Legnicy, - 150.000 zł. Legnica, tel. 
0602/83-80-92
HALA 1000 m2, w centrum Legnicy, możliwość przystoso
wania pod każdą działalność handlowo-usługowo-produkcyj* 
ną, - 350.000 zł. Legnica, tel. 0607/24-48-34 
HALA 1000 m2; na uboczu, zaplecze socjalne, media, -
49.000 zł możliwe raty. Lewin Brzeski, tel. 077/412-87-61 
HALA + budynek, media, rok budowy 1980, odnowiony, hala 
960 m2,2 bramy, z transformatorem, c.o., wentylacja, biu
ro, 14 km od granicy z Czech - HO zł/m2 lub zamienię, wy
dzierżawię, przystąpię do spółki. Ziębice, tel. 074/819-17-49 
HALA MUROWANA 1200 m2, c.o., woda, 2 studnie głębi

nowe, siłą • transformator, sad owocowy, mieszkanie 150 
m2, na działce 0.48 ha, ogrodzone, na produkcję, hurtow
nię, itp. rla uboczu, • 24.000 zł. Dębowiec, tel. 074/816-11-86 
HALA PRODUKCYJNA o pow. 960 m2, wraz z placem ma- 
newrowo-sktadowym o pow. 4500 m2, przy trasie Ny- 
sa-Kłodzko, -140.000 zł lub wynajmę - 4 zł/m2. Otmuchów, ■ 
tel, 077/435-41-27 ,
HALE pow. 1500 m2, pom. socjalno-biurowe, pow. 140 m2* 
na działce o pow. 17000 m2, położonej przy głównej trasie 
na Opole w Zębicach • 200.000 zł. Wrocław, tel. 
071/352-86-48,0503/12-98-94 
HALE (stodoła), o pow. 890 m2, w okolicy oddalonej o 12 
km od granicy Wrocławia, z placem manewrowym o dowol
nej wielkości, przylegające bezpośrednio do drogi asfalto
wej  ̂ be? pośredników, - 75.000 zł. Wrocław, tel. ' 
071/316-94-32
HURTOWNIA RYBNA korzystne warunki transakcji, - 25.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/865-51-65 
KAMIENICA 3-kondygnacyjna, w centrum Legnicy, pow. 508 
m2, do remontu, • 95.000 zł. Chocianów, tel. 0600/17-01 -74 
KAMIENICA w centrum Legnicy, - 85.000 zł. Legnica, teł. 
0602/10-30-27
KAMIENICA w centrum Leszna, 2-piętrowa, z lokalem han
dlowym, działka o pow. 5 arów, pod zabudowę, • 550.000 zł. 
Leszno, tel. 065/529-64-29,0609/44-73-69 
KIOSK TYPU .NAMYSŁÓW’ z Wyposażeniem, pow. 20 m2, 
prąd, woda, WC, ochrona, plany rozbudowy na targowisku 
ul. Orzechowa 2A, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/793-56-77 
KIOSK HANDLOWY .RUCH” z wyposażeniem, bez lokali
zacji, - 2.000 zł. Chojnów, tel. 076/817-72-31 
KIOSK HANDLOWY 20 m2, z lokalizacją, wejściem do środ
ka, przy ul. Modrzewiowej, we Wrocławiu, - 7.000 zł. Lubin, 
tel. 076/846-92-97,0501/62-35-87 
KIOSK HANDLOWY .ŚWIEBODZICKI" 10 m2. wejście do 

. środka, regały, lady, kosze, licznik, stan b. dobry, - 6.900 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-43-66
KIOSK HANDLOWY 16 m2, blacha trapezowa, 3 okna, drzwi 
okratowane, ocieplony, wejście do środka, prąd, z wyposa
żeniem lub bez (3 lady oszklone, 4 regały), na sklep, altan
kę, domek, - 10.000 zł lub bez wyposażenia 8.000 zł. „ tel. 
0605/61-51-91
KIOSK HANDLOWY typu .Kami*, ze stałą lokalizacją (przy
dworcu PKS), energia el., woda, kraty, niski czynsz, - 8.000
zł. Wrocław, tel. 071/321-56-65
KIOSK HANDLOWY typu A, pow. 13 m2, z wyposażeniem,
przy ul. Niedźwiedziej, - 17.000 zł. Wrocław, tel.
071/357-15-85
KIOSK HANDLOWY, typu .Wieruszów", nowy, 9.8 m2. prze
nośny, lada, regał, wejście do środka, dobrze zabezpieczo
ny, na placu targowym, • 8.500 zł. Strzegom, tel. 
074/855-58-26 ,
KIOSK HANDLOWY 15 m2, na placu przy ulicy Zielińskie
go, atrakcyjna lokalizacja, • 55.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/10-21-38
KIOSK HANDLOWY 18 m2, na placu przy ulicy Zielińskie
go. - 58.000 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
KIOSK HANDLOWY 21 m2. na każdą działalność, z lokali
zacją, woda, prąd, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-34-15 
KIOSK HANDLOWY ul. Zielińskiego, do sprzedania, dobra 
lokalizacja, • 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-06-18 
KONTENER BIUROWY ocieplony, z wyposażeniem, 2.5 x
2.5 x 6 m , '  7.000 zł. Puszczykowo, teł. 061/813*35-39, 
0605/58-06-65
KONTENER BUDOWLANO - USŁUGOWY okna i drzwi za
bezpieczone kratami, stan dobry, - 2.000 zk Lądek Zdrój, 
tel. 074/814-74-27
KUPIĘ DOM PONIEMIECKI w odległości dó 20 km od Lubi
na, do zamieszkania lub niewielkiego remontu. Lubin, tel. 
076/847-21 t30 .'
KUPIĘ DOM PONIEMIECKI we Wrocławiu lub okolicy, do 
25 km, w stanie dobrym, do zamieszkania - do 50.000 zł. 
Niemcza, tel. 074/837-69-50.0603/92-74-89 
KUPIĘ DOM poniemiecki, do 50 km od Wrocławia, do re
montu - do 40.000 zł. Wrocław, tel. 0503/79-34-44 

' KUPIĘ DOM do remontu, we Wrocławiu lub okolicy. Wro
cław, tel. 0502/50-86-13.071/352-70-70-^
KUPIĘ DOM do remontu, okolice Wrocławia. Wrocław, tel. 
0503/79-34-44
KUPIĘ DOM mały lub zabudowania magazynowe, z miesz
kaniem, okolice Obornik Śl. lub Trzebnicy, może być do ma
łego remontu lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu, 
działka 670 m2. Wrocław, tel. 071/346-26-02 
KUPIĘ DOM we Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, tel. 
0502/83-94-94
KUPIĘ DOM we Wrocławiu lub okolicy, do remontu, w cenie
- do 100.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-53-57
KUPIĘ DOM do remontu, w okolicach Wrocławia. Wrocław,
tel. 071/364-45-83.0602/29-44-35
KUPIĘ DOM może być do remontu, we Wrocławiu, w rozli-

USŁUGI GALWANICZNE

czeniu .gotówka’  lub mieszkanie i lokal na działalność go
spodarczą we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/322-68-21 
KUPIĘ DOM tylko atrakcyjna lokalizacja jgóry, lasy lub je
ziora), nadający się na rozpoczęcie działalności agrotury
stycznej, może być nieduży i do niewielkich remontów, duża 
działka, - 90 zł. Wrocław, Poznań, tel. 0604/97-40-16 
KUPIĘ DOM w okolicy Zielonej Góry. Zielona Góra, tel. 
0601/92-80-74
KUPIĘ DOM NA WSI z dużą działką, w okolicy Jeleniej Góry, 
w cenie do 40.000 zł. Jelenia Góra, tel: 075/641-90-73 
KUPIĘ DOM NA WSI z zabudowaniami lub budynkami go
spodarczymi, około 0.3 ha do 0.5 ha, może być do remontu,, 
okolice Nysy, Otmuchowa, Grodkowa. Nysa, tel. 
0604/08-14-92
KUPIĘ DOM NA WSI mały, z kanalizacją, wodą, prądem, do
35.000 zł, może być do małego remontu. B. Zaleśna, 55-200 - 
Oława, ul. Kasprowicza 8/9
KUPIĘ DOMEK LETNISKOWY w elementach, do samodziel
nego montażu. Bolesławiec, tel., 075/732-77-33 po g o d z ił 
KUPIĘ DOMEK LETNISKOWY nad jeziorem, może być 
drewniany Jawor, tel. 0605/82-59-46 
KUPIĘ DOMEK LUB GOSPODARSTWO do remontu, w oko
licach Wrocławia, do 50 km. Wrocław, tet: 0606/75-20-08 
KUPIĘ DZIAŁKĘ zadrzewioną, na wzniesieniu (ok. 50-a), 
na trudno dostępnym terenie (górzystym), z budynkiem do 
remontu (może być nietypowy) - w cenie 20.000 • 30.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/311-23-87
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ do 25 km od Wrocławia, y  
rejonach leśnych (lasy iglaste). Wrocław, teł. 0601/41-69-66 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w okolicach Wrocławia lub 
grunt rolny, w rozliczeniu samochód osobowy wysokiej kla
sy. Wrocław, tel. 071/365-85-32 rano, 071/322-74-65 Wie
czorem
KUPĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ lub dom do wykończenia 
lub remontu, okolice Strachowic, Jerzmanowa, Zernik, Mu- 
choboru, Kleciny lub Oporowa, bez pośredników. Wrocław, 
tel. 071/343-72-77,
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ może być z domem, we 
Wrocławiu. Wrodaw, tel. 0602/80-30-57 
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ w Szklarskiej Porębie, 
pow. 5-15 arów. Wrocław, tel. 071/352-70-70 
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ z wodą i prądem. Wro
cław, tel. 0601/17-92-90
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNO - BUDOWLANĄ do 10
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Sprzedam KONTENERY MIESZKALNE 
LUKSUSOWE

* o pow. 36 m’ cena 60 tys. zł + 7% VAT
* o pow. 18 m cena 30 tys. zl + 7 % VAT

KONTENERY wyposażone w całą sieć 
sanitarną i kuchenną 

KONTENERY mogą byt  postawione 
bez fundamentów 0 P0 0 5 7 2 2

te l. 060 2-13 0-69 6

I wynajęcia

ATRAKCYJNE I TANIE

MAGAZYNY i BIURA
Idealne na składowanie lub produkcję 

pow.20-1800m* ju żo d 4 z ł/m !

arów, na wsi, w odległości do 100 km od Wrocławia, atrak
cyjna lokalizacja. Wrocław, tel. 071/329-68-92 
KUPIĘ DZIAŁKĘ ROLNO • BUDOWLANĄ k. Bolesławca. 
Bolesławiec, tel. 075/732-77-33 po godz. 21 
KUPIĘ GRUNT o pow. do 2 ha oraz działkę budowlaną o 
pow. ok. 20 arów, w okolicy Wrocławia (w kierunku Czernicy, 
Nadolic). Wrocław, tel. 071/346-60-17 
KUPIĘ GRUNT ORNY pod K.R.U.S, 2 działki po 1 ha prze
liczeniowym. Wrocław, tel. 071/784-68-96 
KUPIĘ GRUNT ROLNY lub łąkę, w pobliżu Karpacza, Szklar
skiej Poręby, Jeleniej Góry, dojazd drogą asfaltową. Lubin, 
tel. 0502/36-39-18
KUPIĘ GRUNT ROLNY w okolicy: Trzebnicy, Oleśnicy, Ką
tów Wr. Wrocław, tel. 0600/35-58-07 
KUPIĘ GRUNT ROLNY ok. 2 ha, może być łąka, nieużytek, 
w okolicach Wrocławia. Wrocław, tel. 071/311-39-61 
KUPIĘ GRUNT ROLNY w okolicach Wrocławia. Wrocław, 
teł. 071/364-45-83,0602/29-44-35 
KUPIĘ GRUNT ROLNY z możliwością przekwalifikowania, 
w Karkonoszach, w ładnej i spokojnej okolicy, do 7.000 zł 
lub zamienię za samochód osobowy. Września, tel. 
0606/25-52-98
KUPIĘ GRUNTY ROLNE ok. 2-5 ha w gm. Św. Katarzyna. 
Wrocław, tel. 071/351-47-27,0601/29-82-97 
KUPIĘ GRUNTY ROLNE w okolicy miejscowości: Gądów, 
Zabrodzie, Cesarzowice, Jaszkotle, Baranowice, Sadków, 

•r?- Pietrzykowice, Sadowice, Małkowice, Kębłowice, Skałka, 
Bogdaszowice, Lisowice itp., w gminie Kąty Wrocławskie, 
Kostomłoty, pod uprawę. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
KUPIĘ HALĘ ok. 400 m2, w granicach Wrocławia, do re
montu lub na obrzeżach Wrocławia. Wrocław, tel. 
071/341-99-70,0501/78-04-04 
KUPIĘ KIOSK na altankę. Środa Śląska, tel. 0607/04-70-00 
KUPIĘ KIOSK, PAWILON HANDLOWY lub mały lokal, z 
przeznaczeniem na „Ruch’ i kolekturę. Wrocław, tel. 
0603/52-76-38
KUPIĘ LOKAL użytkowy, we Wrocławiu, 50-60 m2, najle
piej na pub, bar, Śródmieście, Stare Miasto. Wrocław, tel. 
071/322-26-04
KUPIĘ LOKAL nadający się na produkcję artykułów spo
żywczych, najchętniej piekarnię o pow. ok. 600 m2, we Wro
cławiu lub w bliskich okolicach, w cenie do 400.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/66-69-92
KUPIĘ MIESZKANIE w Kłodzku, bez pośredników. Kłodz
ko. tel. 0607/35-35-70
KUPIĘ MIESZKANIE willowe, we Wrocławiu, dzielnica: Ró
żanka, Karłowice, bez pośredników. Wrocław, tel. 
071/372-05-97
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, w starym budownictwie, 
może być do remontu lub zadłużone, płatne gotówką, bez 
pośredników. Wrocław, tel. 0501/41-00-10 
KUPIĘ MIESZKANIE 1 lub 2-pokojowe we Wrocławiu, z c.o., 
może być do remontu. Wrocław, tel. 0607/51-92-50 
KUPIĘ MIESZKANIE 2 lub 3-pokojowe we Wrocławiu, w no
wym budownictwie, może być do remontu lub zadłużone. 
Wrocław, tel. 071/367-52-25
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, w nowym budownic
twie, chętnie do remontu. Wrocław, tel. 0503/74-40-29 
KUPIĘ MIESZKANIE 1 lub 2-pokojowe, z C.O., w Karpa
czu, ,Szklarskiej Porębie, Cieplicach. Wrocław, tel. 
071/318-57-52

jA^KUPIĘ MIESZKANIE własnościowe, w starym budownictwie, 
w okolicy Wrocławia lub Głogowa, ok. 25 m2, z piecami, może 

- być do małego remontu, w cenie do 20.000 z|. Wrocław, tel. 
346-29-45 po godz.-19,0601/05-78-41 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE min. 30 m2, własno
ściowe, niska zabudowa, z lat 90., Krzyki lub w centrum, 
niedrogo. Wrocław, tel. 071/339-85-60,0605/51-94-24 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE ok. 30 m2, bez pośred
ników, jasna kuchnia, balkon, okol. Śródmieścia, w nowym 
bloku, do 67.000 zł. Wrocław, tel. 322-35-59 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, w nowym 
budownictwie, we^rocławiu, blisko centrum, bez pośredni
ków. Wrocław, tel. 0601/83-83-63 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE jasna kuchnia, 40-45 
m2, w niskiej zabudowie lub plombie, chętnie nowsze. Wro
cław, teł. 071/783-06-50,0504/90-57-82 
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Szczawnie Zdroju 
lub zamienię na mieszkanie na Piaskowej Górze, o pow. 40 
m2, z dopłatą. Wałbrzych, tel. 074/666-25-48,0503/74-15-11 
KUPIĘ MŁYN WODNY może być do remontu lub odbudowy. 
Wrocław, tel. 071/364-52-10,0607/62-80-78 

. KUŹNIA. - 15.000 zł, Oława, tel. 071/313-91-90 
KWIACIARNIA o pow. 70 m2, we Wrocławiu (Krzyki), moż
liwość rozbudowy do 100 m2, atrakcyjna lokalizacja, -
140.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-67-17 
LAS SOSNOWY o pow. 1.15 ha, dohry dojazd - 2 zł/m2. 
Bojanowo, tel. 065/545-61 -96
O LOKAL 70 m2, nowy, c.o. gazowe, dobra lokali

zacja, w Lubinie. Lubin, tel. 076/844-76-03, 
0603/98-08-68 84016921

LOKAL po restauracji, na działalność lub mieszkanie, w wy
posażeniem lub bez, - 68.000 zł (możliwe raty). Kowary, tel. 
075/761-51-21
LOKAL 330 m2, na agencję towarzyską; dogodna lokaliza- 

!5^ cja , - 200.000 Zł lub wynajmę. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/24-95-94
LOKAL wolno stojący, na działalność godpodarczą, o pow. 
185 m2, ul. Beethovena 3b w Wałbrzychu, - 25.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/666-13-27
LOKAL Śródmieście Wałbrzycha, pow. 78 m2, wszystkie me
dia, 2 witryny. - 78.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/843-97-96 { 
LOKAL GASTRONOMICZNY PUB w stylu XIX i XX w., atrak
cyjna lokalizacja, w Głogowie na Starym Mieście, • 75.000 
zl. Głogów, tel. 0609/27-44-71 
LOKAL GASTRONOMICZNY po remoncie kapitalnym, w 
centrum, pow. 160 m2, kuchnia, kotłownia, pomieszczenia 
socjalne, w użytkowaniu, - 140.000 zł. Prochowice, tel. 
076/85848-87,0605/96-55-28 
LOKAL GASTRONOMICZNY w dobrym punkcie, centrum 
handlowe na Nowym Dworze - 53.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/66-3447.0602/23-43-28 
LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY w Śródmieściu, ul. 
Otwarta, 30 m2, po remoncie, siła, wc, co, - 75.000 zł. Wro
cław, tel. 071/322-70-21 po 20 .
LOKAL HANDLOWY o pow. 56 m2, witryna mała, 2 wejścia, 

ul. Długa, naprzeciwko Hitu, w bardzo dobrym, widocz
nym miejscu, nadaje się na gabinety lek., kancelarię, 
przedstawicielstwo firmy itp., miejsca parkingowe, cena
168.000 zł, lokal handlowy o pow. 35 m2, duża witryna 
, jedno wejście, Kozanów, widoczne miejsce - 87.500 
zł. BN .HOBO', Wrocław, tel. 0603/77-21-72 

•J* 99000001
LOKAL HANDLOWY 52 m2, księga wieczysta, -110.000 zł

rmacje
tel. / 0-71 / 367 91 99 

/ 0-71/ 334 65 29 
/ 0-71 / 348 63 61

lub zamiana na mieszkanie 50 m2,3 pokoje, Wrocław. Klucz
bork, tel. 077/418-53-93 po 20 
LOKAL HANDLOWY 80 m2, sklep odzieżowy, w dobrym 
punkcie, w centrum miasta, stan idealny, - 120.000 zł. Piła
wa Górna, tel. 074/837-26-35,0603/51-19-19 
LOKAL HANDLOWY o pow. 2150 m2, w Lądku Zdrój, moż
liwość podziału, duża restauracja + hotel, doskonały na bank,
- 800.000 zł. Wrocław, tel. 071/390-97-05 
LOKAL UŻYTKOWY o pow. 100 m2, w centrum Legnicy, 
nadaje się na biura, gabinety, -150.000 zł lub wydzierżawię. 
Legnica, tel. 076/866-34-07-
LOKAL UŻYTKOWY w Nysie, pow. 30 m2, po remoncie, 
idealny na gastronomię, gabinet lekarski, - 29.000 zł. Opole, 
tel. 0604/92-70-08
LOKAL UŻYTKOWY w centrum Wałbrzycha, pow. 78 m2, 
na handel, usługi, - 78.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-97-96 
do godz. 1§
LOKAL UŻYTKOWY komfortowy, 31 m2, nadaje się na każ
dą działalność, we Wrocławiu, na Gądowie Małym, - 70.000 
zł. Wrocław, tel. 071/361-96-66 
LOKAL UŻYTKOWY kantor wymiany walut, atrakcyjna lo
kalizacja, • 40.000 zł. Wrocław, tel. 071/333-95-04 
LOKAL UŻYTKOWY 27 mkw. w Kudowie Zdroju, • 35.000 
zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
LOKAL UŻYTKOWY, Wrocław Śródmieście 118 m2, wysoki 
standard, na każdą działalność, - 240.000 zł. Wrocław, tel. 
071/310-76-29,0608/02-47-61 
MAGAZYN o pow. 440 m2 + poddasze, z parkingiem, moż
liwość adaptacji na warsztat lub mieszkanie, - 85.000 zł. Ko
bierzyce, tel. 071/311-17-88,0601/69-59-72 
MIEJSCE NA KIOSK HANDLOWY, dowolna branża wraz z 
udziałami w spółce, na targowisku, przy ul. Baciarellego, we 
Wrocławiu, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-67-01 po 
godz. 20
MIESZKANIA 1-, 2-, 3-pokojowe, o pow. 32-62 m2, do re

montu, osiedle przy trasie A 4 ,16 km od Bolesławca, 
księga wieczysta, możliwość rozliczenia książeczek 
mieszkaniowych, bez pośredników, cena 300-370 zł/m2 
(do uzgodnienia).., tel. 0603/29-53-06 99000001 

MIESZKANIA do remontu, osiedle Krzywa gm. Warta Bole
sławiecka, 1-pokojowe - 12.000 zł, 2-pokojowe • 16.000 zł i
2-pokojowe w domu 2-piętrowym • 18.000 zł, realizacja ksią
żeczek mieszkaniowych. Legnica, tel. 076/862-96-23 
MIESZKANIA 1-pokojowe, 32 m2 - 12.500 zł, 2-pokojowe, 
46 m2 • 17.000 zł, 3-pokojowe, 60 m2 • 21.000 zł, w Krzywej 
k. Bolesławca, bezczynszowe, do remontu, realizacja ksią-s 
żeczek mieszkaniowych. Legnica, tel. 076/722-69-11 
MIESZKANIA 1-pokojowe, 32 m2 • 12.000 zł, 2-pokojowe, 
46 m2 -16.000 zł, 3-pokojowe - 20.500 zł, księga wieczysta, 
do remontu, w Kresówce Leśnej, k. autostrady A4  i strefy 
ekonomicznej. Legnica, tel. 0608/59-31-39 
M|ESZKANIA dwa, 53 m2 i 48 m2 + taras 20 m2, własno
ściowe, bezczynszowe, nowe, cały parter, balkony, księga 
wieczysta, siła, taryfa, CO gazowe, telefon, kominek, ume
blowana kuchnia z aneksem jadalnym, możliwość złącze
nia, 60 km od Wrocławia - 1450 zł/m2. Piława Górna, tel. 
074/837-22-95,0609/28-37-21 
MIESZKANIA 1-POKOJOWE: Krzyki, umebl. kuchnia, po 

gen. rem. - 63.000 zł, Białowieska, boazeria, meble, 24 
m2,2-pok.: Wejherowska, Krynicka -79.000 zł, różne 
metraże, Huby, 2-pok., 57 m2, meble kuch., szafa Ko
mandor, 3-pok., blisko Hotelu-Wrocław, 61 m2, ładne -
132.000 zł boczna Hallera, 58 m2, balkon -138.000 zł, 
Krzyki 57 m2 -. 123.000 zł, BN „KORAL*, Wrocław, tel. 
071/787-8042,0603/85-23-88 99000001

MIESZKANIA 2-, 3-, 4-POKOJOWE ładnie wykończone, w 
Brzegu Opolskim, pow. 36 m2 - 46.000 zł, pow. 54 m2 •
65.000 zł, pow. 64 m2 - 65.000 zł. 79 m2 - 88.000 zł, 
pow. 107 m2 - 88.000 zł, 74 m2 - 95.000 zł, atrakcyjna 
lokalizacja. AN „WIKTOR’ , Brzeg, tel. 077/416-14-08, 
0606/16-86-01 99000001

0  MIESZKANIA 2-, 3-POKOJOWE we Wrocławiu, 
48-54 m2, cena 68.000-75.000 zł (70% ceny ryn
kowej). Wrocław, tel. 071/342-40-11, 
0503/90-25-55 81012011

MIESZKANIA: Drukarska, 2-pok., 32.7 m2 - 74.000 zł, ok. 
Rynku, 1-pok., 30 m2 - 85.000 zł, ok. Rynku, 1-pok., 39 
m2 -125.000 zi, ok. Rynku, 2-pok., 49 m Ź-170.000 zł, 
Jelcz-Laskowice, 2-pok., 53 m2 - 65.000 zł. BN „AN
TON’ , Wrocław, tel. 071/339-28-36, 0603/64-04-08 
99000001

MIESZKANIE M-2 Reja, 48 m2, IV/V 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, ll/IV 
p. - 140.000 zł.M-1, Legnicka. 38 m2. Vl/X p. - 75.000 
zł, M-2, Wyszyńskiego, 44 m2 -100.000 zł, M4 pl. Grun
waldzki, 68 m2, Xl/Xli p. - 140.000 zł, M4. 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 atrakcyjne, w Oławie, blisko stadionu, 71 m2 

* balkon - 120.000 zł, mieszkanie w Oławie 72 m2 -
100.000 zł, mieszkanie w Oławie 62 m2 + balkon •
82.000 zł, 1.330 zł/m2. BN, Oława, ul. Rynek 28, tel. 
071/30341-20 99000001

MIESZKANIE 2- i 3-pokojowe, 51 i 62 m2, F piętro, w nowym 
budownictwie, w Polanicy Zdroju, duże słoneczne tara
sy, wysoki standard wykończenia. BN „PRO OMNIS’ , 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-174 4 99000001

MIESZKANIE w środzie Śl., pow. 40 m2, • 40.000 zł. środa 
Śląska, teł. 071/317-30-71,0605/40-60-62 99000001 

MIESZKANIE pow. 62 m2, w środzie śl, - 62.000 zL Środa 
Śląska, tel. 071/317-57-07 99000001 

MIESZKANIE - Oporów, 100/700 m2, dobra lokalizacja. 
.W.J.’ , Wrocław, tel. 071/351-38-34, 071/357-09-44 
99000001

MIESZKANIE w Brzegu Dolnym, pow. 48 m2, okna PCV, III 
piętro. - 60.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/310-83-67, 
071/319-98-02
MIESZKANIE w centrum Jedliny Zdroju, o pow, 38,5 m2, na
1 piętrze, w trakcie remontu, • 27.000 zl. Jedlina Zdrój, tel. 
0606/36-01-64
MIESZKANIE do remontu, własnościowe, bezczynszowe, 
księga wieczysta, w Kresówce Leśnej na trasie Chojnów - 
Bolesławiec, 1-pokojowe, parter, 33 m2 -12.000 zl, 2-poko- 
jowe, lip, 47 m2 - 16.000 zł. Legnica, tel. 076/86246-51

MIESZKANIE w miejscowości Kondratowice, pow. 48 m2, 
do remontu, 8 km od Strzelina, - 12.000 zł. Leszno, tel. 
065/52944-19
MIESZKANIE na wsi, w domu dwurodzinnym, do remontu, 
z telefonem, światło, woda, 80 m2, działka, zabudowania 
gosp, -18.000 żł. Leszno Górne, tel. 068/376-6346 
MIESZKANIE w Lubinie na os. Ustronie IV, 3. piętro, pow. 
62 m2, • 99.000 zł. Lubin, tel. 076/849-11-14 po godz. 20 
MIESZKANIE własnościowe, w Wojsławicach powiat Klucz
bork, 61 m2 + 2 ogrody, - 20.000 zł. Namysłów, tel. 
077/410-26-48.077/410-34-81 
MIESZKANIE w Opolu, 47 m2, 8. piętro, nowe okna, blok 
ocieplony, • 80.000 zł. Opole, tel. 0600/82-34-95 
MIESZKANIE na os. Ustronie w Lubinie, pow. 64 m2, cena -
1.500 żł/m2. Piotrowice, tel. 076/831-07-14 
MIESZKANIE własnościowe, w Radkowie, 62 m2, możliwość 
rozbudowy, wymienione okna, instalacje, księga wieczysta, 
blisko Gór Stołowych, do zalewu 1 km, 500 m do przejścia 
granicznego, spokojna okolica, • 44.000 zł. Radków, tel. 
074/871-17-03-
MIESZKANIE 70 m2, w Sobótce, nowe, na os. Zamkniętym,
2. piętro, niska zabudowa, niski czynsz, komfortowo wyon- 
czone - 2.300 zł/m2 lub zamienię na mieszkanie we Wrocła
wiu, na Krzykach. Sobótka, tel. 071/390-31-54, 
071/311-81-04 grzecznościowy 
MIESZKANIE własnościowe, pow. 40 m2, IV piętro, balkon,
- 65.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-13-83 
MIESZKANIE 47 m2, łazienka, w.c., balkon, - 60.000 zł. 
Wierzbno, gm. Domaniów, tel. 071/313-12-55 
MIESZKANIE 2-poziomowe, 60 m2, we Wrocławiu, • 120.000 
zł. Wrocław, teł. 071/321-73-50
MIESZKANIE we Wrocławiu, 93 m2, przy ul. Komandorskiej,
- 260.000 zł.Wrocław, tel. 071/338-15-99 
MIESZKANIE przy ul. Komandorskiej, pow. 93 m2, • 260.000 
zł. Wrocław, tel. 071/338-15-99
MIESZKANIE przy ul. Grabiszyńskiej, pow. 48 m2, -130.000 
zł. Wrocław, tel. 071/338-15-99 
MIESZKANIE 83 m2, Wrocław Nowy Dwór • 165.000 zł lub 
zamienię na 2 mniejsze mieszkania, we Wrocławiu. Wrocław, 
tel. 071/794-38-89
MIESZKANIE nowe, na Mazurach, 85 m2, atrakcyjna lokali
zacja, lasy, cisza, spokój. Wrocław, tel. 0602/66-23-75 
MIESZKANIE oraz lokal użytkowy we Wrocławiu, na Krzy
kach, w trakcie budowy, termin realizacji jesień 2001 r.t bli
sko centrum - 1.500 zł/m2. Wrocław, tel. 0501/40-67-17 
MIESZKANIE spółdzielczo-własnościowe, we Wrocławiu, na 
Krzykach, przy ul. Sudeckiej, - 74.000 zł. Wrocław, tel. 
071/337-34-18
MIESZKANIE własnościowe, 72 m2, na parterze (wysoki) + 
garaż, - 150.000 zł. Wrocław, tel. 399-09-88 
MIESZKANIE własnościowe na Popowicach, 41,5 m2, 10 
p., rozkładowe, liczniki, mozaika, łazienka i WC osobno, bal
kon, - 95.000 zł. Wrocław, tel. 0603/95-34-55 
MIESZKANIE 53,5 m2, 3/3 p., z balkonem, na Krzykach, 
nowe budownictwo, liczniki ciepła, wody, księga wieczysta, -
2.000 zł /m2. Wrocław, tel. 0606/40-34-24 
MIESZKANIE własnościowe, pow. 81 m2, księga wieczsy- 
ta, 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 willowe, 76 m2, we Wrocławiu,Różanka, ogród 
504 m2, taras 11 m2, bezczynszowe, piętro domku, -185.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-65-12,0605/95-77-90 
MIESZKANIE własnościowe, we Wrocławiu (Leśnica), w willi 
wolno stojącej, I piętro 40 m2 (pokój, jasna kuchnia, łazien
ka), ogrz. gazowe, niskie opłaty, telefon, garaż przy domu, -
110.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-20-79, 071/349-13-98, 
0607/07-71-81
O MIESZKANIE 1-POKOJOWE Bzowa, 28 m2, po re

moncie, jasna kuchnia, garderoba, łazienka z wy
posażeniem, pokój z balkonem, przedpokój, ume
blowane, • 98.000 zł. ., tel. 071/339-11-99, 
0601/72-56-18 01030231

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. Piłsudskie
go, 34 m2, - 49.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-71-84 
99000001

MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Przestrzen
na, 20 m2, l/IV p.,.zadbane, cicho, zielono • 60.000 zl,
3-pokojowe, we Wrocławiu, uł. Orzeszkowej, 65 m2, 
plomba, ll!/IV p. -155.000 zł, Sępolno, 67 m2, ogródek 
- 170.000 zł. BN „JDD’ , Wrocław, tel. 071/327-78-34 
99000001

MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, w Bolesławcu, w Cen
trum, 7 piętro, własnościowe, niski czynsz, telefon, kuchnia, 
łazienka, po remoncie, - 46.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-87-66
MIESZKANIE 1-POKOJOWE Zgorzelec (Tylice), garaż, 
działka 6 a, - 37.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/73-35-51 - 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2. garaż, parter, w bloku
5-rodzinnym, 300 m od lasu, obfitego w grzyby, łazienka, 
jasna kuchnia, bezczynszowe, wszystkie miesięczne opłaty 
50 zł, cena • 25.000 zł. Gądków Wielki, gm. Torzym, tel. 
0604/99-07-78
MIESZKANIE 1-POKOJOWE do remontu, 30.7 m2, Szczyt
nica, osiedle poradzieckie, księga wieczysta, -10.500 zł. Go- 
lanka Dolna, tel. 076/858-53-34 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Legnicy, przy Ul. Moniusz
ki, o pow. 25 m2, w nowym budownictwie, czynsz -100 zł, 
cena, - 33.000 zł. Legnica, tel. 076/862-05-10 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Legnicy, oś. Piekary A. 
atrakcyjna lokalizacja, duża kuchnia, duży balkon, | p. w IV ' 
p. bloku - 46.000 zł. Legnica, tel. 076/851-2248 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
księga wieczysta, w Krzywej gmina Warta Bolesławiecka, 
30 m2, - 11.000 zł. Legnica, tel. 076/866-16-06 
MIESZKANIE 1-POKOJOWĘ w Legnicy, Os. Pjekary, pow. 
37 m2, na 1. piętrze, w 4-piętrowym bloku, duży balkon, duża 
kuchnia, atrakcyjna lokalizacja, - 46.000 zł.'Legnica, tel. 
076/862-89-22
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, pow. 27 m2, w 
Lubinie, 4. piętro w 4-piętrowym bloku, z telefonem,.- 44.000 
zł. Lubin, tel. 076/749-7048,0602/12-89*74 ■
MIESZKANIE 1-POKOJOWE Wiechlice k. Szprotawy, ka
walerka 30 m2; 25.000 zł lub zamienię na Lubin, Polkowice, 
Chocianów. Lubin, tel. 076/847-50-59 
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 w miejscowości Trzebień k. 
Bolesławca, pow. 31 m2, balkon, w nowym budownictwie, -
25.000 Zl. Lwówek Śląski, tel. 075/647-75-18 po godz. 21 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 33 m2, kuchnia, łazienka, w.c., 
balkon, piwnica, 9 km od Karpacza i Jeleniej Góry, na 3. 
piętrze, wszystkie media, duży zakład pracy, -  50.000 zł. My* 
słakowice, tel. 075/771-85-91 po godz. 20 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00512 
www.autogielda.com.pl)
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 kawalerka, 31.4 m2, w cen
trum Trzebnicy, nowe budownictwo, częściowo umeblowa
ne, - 62.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-17-80 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, koło hotelu 
„Wrocław’ , 27 m2, umeblowane, telefon, TV kablowa, •
75.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-17-81 wieczorem 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pokój z kuchnią, przedpokój, 
łazienka, duża weranda i garaż, w Żarowie k. Świdnicy, -
42.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-91-36,0502/34-79-11 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, nowe budownictwo, 
umeblowane, wszystkie media, telefon, teren spokojny, gm. 
Szprotawa, - 28.000 zł. Wilczyn, tel. 071/398-96-37 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE, • 59.000 zł. Wrocław, tel. 
071/32541-05
MIESZKANIE 1-POKOJOWE KAWALERKA pow. 27 m2. na 
V. piętrze, umeblowane, komfortowe, przy ul. Grabiszyńskiej,
- 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-89-50 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, po remoncie, 
pow. 33 m2 + antresola, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-68-08
MIESZKANIE 1-POKOJOWE o pow. 30 m2, przy ul. Pereca 
we Wrocławiu. • 69.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-51-20 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE na Psim Polu, spółdziel
czo-własnościowe, pow. 23 m2, jasna kuchnia, łazienka, WC, 
CO, liczniki, z telefonem, V p., 2 windy, • 58.000 zł. Wro
cław, tel. 071/328-96-92,071/324-38-96 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE przy ul. Piłsudskiego, pow. 34 
m2, duża kuchnia, słoneczne, balkon, własnościowe, nada
je się na gabinet, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-53-06, 
0601/5348-36
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, łazienka, kuchnia, CO 
etażowe gazowe, po remoncie, i piętro, z telefonem, - 80.000 
zł. Wrocław, tel. 789-50-23 po godz.17 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 33 m2, widna kuchnia, bal
kon, ładnie wykończone, bez pośredników, - 79.000 zł. Wro
cław, tel. 357-35-16,0605/62-90-09 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, IX piętro, z telefo
nem, blisko centrum, • 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-50-44, 
0502/23-8241
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Szczytnicy, pow. Warta Boi., 
3 p./4 p., kuchnia, łazienka, 31 m2, do remontu, -10.000 zi. 
Wrocław, tel. 071/34249-23
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 19 m2. Krzyki Borek, I p, w 
budynku IV piętrowym, po remoncie, - 57.300 zł. Wrocław, 
tel. 0601/41-85-88
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 43 m2, możliwość prze
budowy na 2 pokoje, jasna kuchnia, duży słoneczny balkon, 
podwyższony standard, w plombie, blisko zielonych terenów, 
własnościowe, • 82.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-51-19 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 26 m2. na 1. piętrze, w bu
dynku 10-piętrowym, okolice pl. 1 Maja, wszystkie media, 
spokojne, słoneczne, - 69.000 zł. Wrocław, tel. 071/78543-00 
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 1. piętrze, na Kar
łowicach, jasna kuchnia, telefon, ogródek, - 66.000 zł. Wro
cław, tel. 326-00-31
MIESZKANIE 1-POKOJOWE o pow. 28 m2, pokój, widna 
kuchnia, łązienka, balkon, telefon, przy ul. Bzowej we Wro
cławiu, - 76.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-32-96 w 
godz. 10-17
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, przy ul. Krasickiego, 3 
piętro, w Lubinie, - 54.000 zl. Lubin, tel. 0608/18-50-53 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Mielecka, I 

piętro, rozkładowe, w starym budownictwie, - 95.000 
zł. BN .HAYA’ , Wrocław, tel. 071/789-92-68, 
0501/52-68-94 99000001 

O  MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 
73 m2, rozkładowe, duży balkon, po remoncie ka
pitalnym, kafle, parkiet, liczniki, przy ul. Litew
skiej (Psie Polej, • 145.000 zł, lub zamienię na 
mniejsze ♦ dopłata. Wrocław, teL 0601/38-94-05, 
071/345-60-51 01024631

0  MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 78 m2, kuch
nia, przedpokój, łazienka, WC (kafle), garderoba 
bez zadłużeń, bez pośredników, -140.000 zł. Wro
cław, tel. 071/321-39-08 01026481

MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 36 m2, na 3. piętrze, w 
Brzegu Dolnym, - 42.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-72-32, 
0608/08-99-22 po godz. 16
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Bystrzycy, 49 m2, w cen
trum miasta, kuchnia, łazienka, c.o., słoneczne, - 55.000 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-33-88 
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 Jelczu-Laskowicach, pow.
43.6 m2, własnościowe, księga wieczysta, udział w gruncie, 
po remoncie kapitalnym, nowa inst. wodna, elektr. i kanali
zacyjna, liczniki, kafle, panele, z telefonem, słoneczne, II p,
- 73.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0603/07-66-69 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe. 60 m2, z telefo
nem, garaż, żaluzje antywłamaniowe, ciche, spokojne osie
dle, - 99.000 zł. Kamienna Góra, tel. 0608/45-63-10 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 58 m2, na parterze, w starym 
budownictwie, nowe okna, drzwi zewn., CO gazowe, z gara
żem murowanym (z kanałem) lub bez, w centrum, - 86.000 
zł. Kluczbork, tel. 077/418-04-60
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w budynku mu
rowanym z cegły, położone na terenie byłej jednostki AR, 
osiedle Krzywa-Olszanica, gm. Warta Bolesławiecka, •
16.000 zł. Krzywa, tel. 0604/24-61-01,076/818-84-71 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w starym budownictwie, 43 
m2, • 38.000 zł. Legnica, tel. 076/858-4349 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, kuchnia, łazienka, piw
nica, działka 200 m2, w rozliczeniu możliwa książeczka 
mieszkaniowa, -18.000 zł. Legnica, tel. 076/721-53-23 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
księga wieczysta, w Krzywej gmina Warta Bolesławiecka, 
47 m2, -16.000 zł. Legnica, tel. 076/866-16-06 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50.3 m2, w Lubinie, os. Ustro
nie, przy ul. Norwida, III piętro, przestronne, słoneczne, duża. 
widna kuchnia, telefon, glazura, panele, - 87.000 zł. Lubin, 
tel. 0603/51-23-83,076/847-27-61
MIESZKANIE 2-POKOJOWE M-3 54.2 m2, IV piętro, przy 
ul..Grabowej, w Lubinie, - 80.000 zł. Lubin, tel. 076/842-7349 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, na 2. piętrze. - 54.000 
zł. Lubin, tel. 076/841-11-85 po godz. 18 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Polkowicach,
1 piętro, 41.3 m2, jasna kuchnia, łazienka i WC osobno, piw
nica, komórka na półpiętrze, telefon, zadbane, • 65.000 zł. 
Polkowice, tel. 076/749-66-90 po godz. 15 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE M-3 pow. 36 m2, w I obsza
rze miasta, CO, okna PCV, gładzie, glazura, po remoncie 
kapitalnym, na Ili piętrze, spółdzielcze, własnościowe, ład
na okolica, blisko parku, - 55.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-36-66
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
do remontu, w Świętoszowie k. Bolesławca, Żagania, blisko 
lasy, jeziora, granica niemiecką, mikroklimat, - 20.000 zł. 
Świętoszów, tel. 075/731-12-27,0600/60-20-02 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, nowe bloki, po kapit. 
remoncie, z telefonem, garaż • 37.000 zł. Tomaszów Bole
sławiecki, tel. 076/818-94-50
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Trzebnicy, 53 m2, pokoje 
pow. 22 i 11 m2, nowe budownictwo, I piętro, duży balkon od 
strony południowej, telefon, lieznik na CO. wodomierz, •
95.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-21-38

MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Wałbrzychu, pow. 48.55 m2, 
kuchnia, łazienka, balkon, w nowym budownictwie, - 55.000 
zł lub zamienię na dom na wsi, blisko jeziora, do remontu. 
Wałbrzych, teł. 074/846-16-53 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, rozkładowe,ja
sna kuchnia, wanna, kompakt, kuchenka, gaz, nowe, kafel
ki, łazienka, WC, kuchnia, przedpokój, oświetlenie, w regip- 
sach, TV kablowa, telefon, księga wieczysta. • 112.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-31-79,0503/03-17-20 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum (blisko dwrzec PKP, 

- rynek), róg ul. Krasińskiego i Komuny Paryskiej, w nowej 
plombie, pow. 50 m2, kafle, parkiet, ładne, własnościowe, -
140.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-30-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 45 m2, własnościowe, 
media miejskie, zabudowany balkon, kafle, mozaika, boaze
ria, na osiedlu w spokojnej, podgórskiej miejscowości Nowa 
Ruda - Słupiec, - 50.000 zł lub zamienię na mniejsze we 
Wrocławiu.Wrocław, tel. 071/325-30-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Drukarskiej, pow. 40 
m2, - 95.000 zł. Wrocław, tel. 071/337-18-95,071/336-12-97 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Zachodniej, pow. 48 
m2, częściowo umeblowane, z telefonem, -110.000 zł. Wro
cław, tel. 071/373-51-73
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, na Psim Polu, 
pow. 49 m2, komfortowe, III piętro w nowym budownictwie, -
120.000 zł. Wrocław, tel. 0502/50-86-13 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 53.9 m2, glazura, WC, 
łazienka, kafelki, os. Kosmonautów we Wrocławiu, -125.000 
zł.Wrocław, tel. 071/789-3148
MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe, umeblowane, wykoń
czone, wysoki standard, pow. 49 m2, bślkon, parter, niska 
zabudowa, przy ul. Wałbrzyskiej, -155.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/93-59-62
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Sępolnie, własnościowe, 
52 m2, -130.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-55-87 po godz. 20 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Śródmieście ul. Św. Wincen- 
tego, nowe, 54 m2, IV/Vp., winda, wykończone, nowe, CO, 
kuchnia, łazienka, pokoje 15 i 20 m2, wys. 3.20 m, -150.000 
zł. Wrocław, tel. 781-85-25,0504/96-09-78 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 46 m2, rozkładowe, po 
remoncie kapitalnym, łazienka, WC, duży balkon, na 6 pię
trze, Różanka, bez pośredników, -120.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/59-57-32 ' *
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 41.5 m2, na parterze, 
we Wrocławiu, dzielnica Popowice, rozkładowe, ocieplone, 
atrakcyjna lokalizacja (w pobliżu szkoła z basenem, park, 
przychodnia, linia MPK), - 86.000 zł. Wrocław, tel. 
071/364-32-08
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 32.4 m2,1 piętro, jasna 
kuchnia (4.8 m2) otwarta na pokój mieszkalny (14 m2), sy
pialnia (9.5 m2), balkon, telefon, wymienione instalacje, ci
sza, zieleń,- 82.000 zł. Wrodaw, tel. 071/345-63-22 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, 3 p., bardzo ładny 

. układ, z telefonem, nowe okna PCV, parkiet, idealne na biu
ro lub gabinet, ścisłe centrum Wrocławia, ul. Świdnicka nad 
Arkadami, bez pośredników - 135.000 zł. Wrocław, tel. 
071/336-61-92,0503/0346-60 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Powstańców Śl., obok 
Poltegoru, 42 m2, -110.000 zł. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 35 m2, rozkładowe, 
na Popowicach, • 85.000 zł. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 34 m2, bez po
średników, w nowym budownictwie, jasna kuchnia, balkon, 
po remoncie, nowe kafle, parkiety, umeblowane, • 89.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/34541-16,0603/29-53-50 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w starym bu
downictwie, 4. piętro, księga wieczysta, po remoncie kapi
talnym kapitalnym, 57.5 m2, w Śródmieściu, ogrzewanie ga
zowe, słoneczne, -120.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-85-67 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, na Krzykach 
(Gaj), pow. 55 m2, na IV piętrze w bloku 10-piętrowym, -
130.000 zł. Wrocław, tel. 789-32-58 po godz. 16 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2, ul. Inżynierska, niska 
zabudowa, rozkładowe, kafelki, parkiet, balkon, jasna kuch
nia, bez pośredników • 98.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-17-54 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2, kuchnia, łazienka, wc, 
z telefonem, garaż, księga wieczysta, Brzeg Opolski, na osie
dlu, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-03-03 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, ul. Litewska, na 4. pię
trze, winda, duży balkon, jasna kuchnia, rozkładowe, oddziel
nie w.c. i łazienka, zadbane, możliwość dokupienia garażu, 
zieleń, cisza, - 102.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-1245 po 
godz. 16
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum, własnościowe, 
pow. 56 m2, rozkładowe, duża kuchnia, antresola, w starym 
budownictwie, na I piętrze, zadbane, niski czynsz, możliwość 
dokupienia garażu, pilne, - 115.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-53-57
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 51 m2, rozkładowe, duży 
balkon na podwórze, budynek z 1992 r., z cegły, okolice Aka
demii Ekonomicznej, na VIII piętrze, -107.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/364-03-08,0600/88-69-31 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na I piętrze, blisko centrum, 
księga wieczysta, wysoki standard (oprócz kafelek w łazien
ce), niski czynsz, jasna kuchnia, rozkładowe, • 100.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-90-79,0604/18-28-61 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, na I piętrze, z telefo
nem, domofon, c.o. gazowe, częściowo umeblowane, atrak
cyjna lokalizacja, we Wrocławiu, - 77.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-80-06
MIESZKANIE 2-POKOJOWE nyża, kuchnia, nowa instal. 
elektryczna, co gaz, księga wieczysta, z telefonem, rozkła
dowe, - 118.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-22-00 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 62 m2, IX piętro, w bu
dynku 11-piętrowym, we Wrocławiu, przy ul. Krynickiej - 2.200 
zł/m2. Wrocław, tel. 0604/19-9947 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 42 m2, jasna kuchnia, 
rozkładowe, ul. Jelenia, Popowice, - 89.000 zł. Wrocław, tel.
355-83-63,313-97-36 -
MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe. 700 m od Ryn
ku, w plombie, 58 m2, - 130.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-3949 po godz. 20,071/323-8846 do godz. 15 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Ka
mieńskiego, spółdzielczo-własnościowe, pow. 52 m2, pilne, 
-115.000 zł. Wrocław, tel. 0504/86-62-28 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Krzykach, pow. 33 m2, 
komfortowe, po remoncie, jasna kuchnia, loggia, drzwi an
tywłamaniowe, nowe okna, bez pośredników, - 95.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-24-80
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielcze, własnościowe, 
na Popowicach, pow. 34 m2, VII p, • 78.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-16-18
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, przy ul. grunwaldzkiej, 
we Wrocławiu, rozkładowe, niski czynsz, księga wieczysta, 
telefon, IV piętro, - 7,9,000 zl. Wrocław, tel. 071/328-03-85, 
0603/95-05-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 73 m2. rozkładowe, 
atrakcyjne, wyśokie sufity, b. niski czynsz, plastikowe okna, 
jasne, - 160.000 zł. Wrocław, teł. 071/322-20-70, 
0607/55-51-31
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2. Krzyki. Fabrycz
na, Śródmieście, c.o., rozkładowe, z wygodami, - 50.000 zł. 
Wrocław, tel. 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. Wrocław, tel. 071/785-68-05 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe. 49 m2, 4 p, -
98.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-29-69
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Wrocław Kuźniki, niska zabu
dowa, rozkładowe, • 85.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-83-72 
pogodz.19
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 45 m2, własnościowe, w bu
dynku 4-piętrowym, wykończone, jasna kuchnia, umebiowa-
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na, kafelki w łazience, przedpokoju i kuchni, c.o., telefon, 
liczniki, duży ogrodzony parking przed blokiem, dobry do
jazd do centrum, • 105.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-50-67. 
0607/48-88-46
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, rozkładowe, kuchnia, 
łazienka, balkon, przedpokój, fl piętro, we Wrocławiu, w cen
trum, - 90.000 zł. Wrocław, tel. 0605/39-47-35 w godz. 9-12 

. i 15-21
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 54.55 m2,1 piętro, przy ul. Sta
lowej, media miejskie, telefon, TV kablowa, kafelki, umeblo
wany jeden pokój i kuchnia, księga wieczysta, - 125.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/317-86-18 do godz. 20,0603/38-15-70 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w galeriowcu, 
przy hotelu Wrocław, zadbane, ciekawe, meble kuchenne, -
129.000 zł. Wrocław, teł. 0502/35-57-97 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Krynickiej; duży bal
kon, atrakcyjne, - 82.000 zł. Wrocław, tel. 071/795-40-61 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 42 m2, 
wysoki standard, panele, okna PCV, kuchnia zabudowana, 
łazienka i WC osobno, ul. Poleska, - 105.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/38-53-93,071/342-11-61 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2.2-pokojowe, łazienka, 
kuchnia, kafelki, telefon, umeblowane, RTY, AGD - 700 zł + 
opłaty licznikowe. Wrocław, tel.-0502/12-57-21 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 49 m2, we Wrocławiu, ul. Wał
brzyska, nowe, parter, balkon, niska zabudowa, niskie opła
ty, -158.000 zł. Wrocław, tel. 0605/93-59-62 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 37 m2, w centrum, ul. Kiliń
skiego, w 5-łetnfej plombie, pokoje 14 i 11 m2, ciche, wykoń
czone, cena 110.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-89-10, 
0603/22-33-41 « •
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 37 m2, kom
fortowe, wszystkie media, rozkł., balkon, przy ul. Drzewiec
kiego, księga wieczysta, - 82.000 zł. Wrocław, tel. 
071/329-29-12
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 72 m2, kuchnia, łazienka, w

Najbliższy Ci Bank •

centrum Środy Śląskiej, do remontu, bezczynszowe, • 39.000 
zł. Wrocław, tel. 071/364-45-83,0602/29-44-35 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, z aneksem ku
chennym, pow. 40 m2, balkon, I p, • 50.000 zł. Zawidów, 
gm. Zgorzelec, tel. 075/778-87-95 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 37 m2, kuchnia, okna 
PCV, nowa inst. wodna, łazienka po remoncie, wyposażone, 
nowa kuchenka, Junkers, wanna, księga wieczysta, - 50.000 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-26-84 w godz. 10-22 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 73 m2. na III piętrze, TV ka
blowa, z telefonem, domofon, łazienka, w centrum Zgorzel
ca, niskie opłaty, - 85.000 zł. Zgorzelec, tel. 0608/75-10-45 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Głogowie, 54 m2, 1 p. w

CENTRUM KREDYTOWE- AUTO CENTRUM
kredyty hipoteczne do 100% wartości nieiuchomości „  

oprocentowanie 9,6%, kredyty samochodowe 6,7% I
wstępna ocena zdolności kredytowej przez telefon °  

W rod a w , ul. Rakow a 16, tel. 071(325-38-30,0605 678 847

budynku 4 p., wewnętrzne, łazienka, kuchnia - płytki, pokój, 
przedpokój - parkiet, telefon, domofon, os. Piastów I, - 70.000 
zł. Żary, tel. 068/374-31-48
O  MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w 

okolicy Rynku w Legnicy, parkiety, glazura. Le
gnica, tel. 076/721-50-66 01030191

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 
O  MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Dzielnej •

135.000 zł, + garaż - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/333-72-39, 0501/13-10-0$. 01026451

MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzieiczo-własnościowe, 
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, okoli
ce Astry, - 180.000'zł, Wrocław, tel. 071/357-85-55 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
A00516 www.autogielda.com.pl)
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, w Chocianowie, księ
ga wieczysta, udział w gruncie, do zamieszkania od zaraz, 
na II piętrze, 6 rodzin na klatce, wszystkie media, liczniki,
c.o. gazowe, z telefonem, - 75.000 zł. Chocianów, tel. 
076/818-54-88,0602/27-99-12,0608/41-85-40

MIESZKANIE 3-POKOJOWE na wsi, 63 m2, nowe okna, 
ogrzewanie kominkowe, telefon, garaż, działka, ładne, za
dbane, - 58.000 zł. Janów, tel. 077/412-50-15 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 90 m2, w centrum Je
dliny Zdroju, przedpokój, łazienka, 2 piwnice, osobne wyj
ście do ogrodu, okna PCV, cały parter domu 3-rodzinnego, 
tylko poważne oferty, - 95.000 zł. Jedlina Zdrój, tel. 
0502/43-89-67
MIESZKANIE 3-POKOJOWE luksusowe, pow. 72 m2, kuch
nia, 2 łazienki, 2 osobne wejścia, w centrum Cieplic, blisko 
parku, - 165.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-02-11 wie
czorem, 0502/30-08-55
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w centrum Jeleniej Góry, 85

m2, w tym dodatkowo kuchnia, łazienka, przedpokój, spiżar
ka, wszystkie media, nowe instalacje, ogrzewanie elektr. (I, 
II i weekendowa taryfa), tanie w eksploatacji - 1.400 zł/m2. 
Jelenia Góra, tel. 075/767-42-65 po godz. 16 .. 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE nowocześnie wyposażone i 
umeblowane, kuchnia, WC, łazienka (natrysk), tani czynsz 
+ działka owocowo-warzywna, w Jeleniej Górze, - 170.000 
zl. Jelenia Góra, tel. 075/641-32-63 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Kamiennej Górze, 54 m2, z 
tólefonem, na parterze, - 120.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2, w Kudowie Zdroju, wła
snościowe, na I piętrze, rozkładowe,.balkon, osobne w.c., z 
telefonem, TV SAT, słoneczne, ciepłe, zadbane, niska zabu
dowa, do zamieszkania od zaraz, - 85.000 z ł , możliwość 
dokupienia garażu. Kudowa Zdrój, tel. 074/860-19-45, 
0601/87-08-27
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 85 m2, bezczynszowe, II p. w 

'-centrum Legnicy, balkon, po kapit. remoncie • 125.000 zł. 
Legnica, tel. 076/852-48-44,0604/08-60-27 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 57 m2, 
kuchnia, łazienka, os. Piekary w Legnicy, • 55.000 zł. Legni
ca, tel. 076/854-15-52
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2, możl. wykonania 
czwartego pokoju, na 1. piętrze w budynku 4-piętrowym, roz
kładowe, ładna aranżacja, TV kablowa, podzielniki ciepła, 
telefon, zadbane, - 92.000 zł. Legnica, tel. 0601/84-84-22 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 56 m2, w Legnicy, przy ul. Ja
worzyńskiej, III piętro, w budynku 4-piętrowym, wysoki stan
dard. nowe okna, drzwi, podłogi, po remoncie kapitalnym, w 
nowym budownictwie, - 88.000 zł. Legnica, tel. 
076/866-08-10,0603/20-52-09 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Legnicy, 78 m2, w kamieni
cy, bezczynszowe, rozkładowe, na 2. piętrze, balkon, piwni
ca + strych, bez pośredników, - 89.000 zł. Legnica, tel. 
0606/65-84-38

MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, bezcżynszowe, 
księga wieczysta, w Krzywej gmina Warta Bolesławiecka, 
62 m2, - 20.000 zł. Legnica, tel. 076/866-16-06 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w kamienicy, 
w centrum Leszna, 80 m2, księga wieczysta, wysoki stan
dard, - 80.000 zł lub zamienię na domek, na trasie Lesz- 
no-Wrocław. Leszno, tel. 065/520-38-12,0607/43-70-58 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lesznie, własnościowe, 70 
m2,1 piętro, duża kuchnia, balkon, piwnica, ładna okolica, 
blisko las - 110.000 zł lub zamienię na dom w okolicy Wro
cławia. Leszno, tel. 065/526-62-68 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 47.2 m2, blisko centrum, 
własnościowe, na III piętrze, blok 4-piętrowy, TV kablowa, z 
telefonem, po remoncie, cena - 1.530 zł/m2. Lubin, tel. 
0601/40-63-60
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 69 m2, balkon, tv kablowa, 
glazura, pawlacze, - 79.000 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, za
dbane, wybudowane w 1990 r., na osiedlu Przylesie, przy ul. 
Sportowej, w Lubinie, -00.000 zł. Lubin, tel. 0604/89-58-98

MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 51 m2, na 3. piętrze, wła
snościowe, - 69.000 zł^Lubin, tel. 0608/48-01-97 , 
MIESZKANIE 3-POKÓJOWE parter, po remoncie, pow. 76 
m2, willowe, ogród, garaż, w Oleśnicy, -125.000 zł. Oleśni
ca, tel. 071/314-22-^6'.
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe o pow. 50 m2, 
łazienka, kuchnia, przedpokój, balkon, centrum Oławy, roz
kładowe, boazeria, kafle • 1.900 zł/m2. Oława, tel. 
071/313-48-87
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Oławie, 64.2 m2, nowe. 
komfortowo wykończone, niska zabudowa, księga wieczy
sta, -110.000 zł. Oława, tel. 071/313-66-00,0604/85-63-20 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Prusicach, 70 m2, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, - 80.000 zł.'Prusice, tel. 0600/81-69-72, 
071/310-15-87
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzieiczo-własnościowe, 
pow. 68.6 m2, k. Bolesławca, • 25.000 zł. Raciborowice, tel. 
076/818-99-32
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 67 m2, wysoki 
parter, w bloku, zabudowany balkon 7.3 m2, piwnice 22 m2, 
10 km za Wrocławiem, dojazd komunikacją miejską, PKS, 
PKP, - 110.000 zł. Siechnice, tel. 071/311-58-27 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Sycowie, 64 m2, IV piętro, 
TV kablowa, telefon, częściowo umeblowane, nowe okna, 
liczniki, komfortowe, duży balkon, 2 piwnice, - 79.000 z ł , 
możliwe raty. Syców, tel. 062/785-29-14 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, kuchnia, łazien
ka, pow. 123 m2, telefon, garaż, działka przydomowa, -
135.000 zł. Szczawno-Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 
0601/72-24-77
MIESZKANIE 3-POKOJOWE II p., 63 m2, jasne, rozkłado
we, c.o., bieżąca woda, z telefonem, niski czynsz, balkon, -
47.000 zł. Szprotawa, tel. 068/376-71-61 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2,1 piętro, telefon, dział
ka, garaż, piwnica, w Szymanowie, 5 km od Świebodzic, -
52.000 zł. Szymanów, tel. 074/858-68-43 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 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
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Świeradowie Zdroju, przy 
wyciągu 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 spółdzielcze własnościówe, 
pow. 62 m2,2 balkony, w Trzebieniu k. Bolesławca, - 45.000 
ZL Trzebień, tel. 075/736-54-18'
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 75 m2, jadal
nia, balkon, ogrzewanie CO, komfortowe, w centrum Trzeb
nicy, -125.000 zł. Trzebnica, tel. 0602/86-45-97 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia. o pow. 90 m2, wła
snościowe, przedpokój, rozkładowe, na II piętrze, c.o., tele
fon, w centrum, środkowe, po remoncie dachu, solidny bu
dynek, niski czynsz, nowa łazienka, - 64.000 zł (możliwe raty). 
Wałbrzych, tel. 074/849-50-51 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 79 m2, własnościowe, w 
centrum Wrocławia (przy ul. Ruskiej), wszystkie media, -
240.000 zł. Wrocław, tel. 0501/79-43-50 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu przy ul. Bobrzej, 
pow. 54 m2, z telefonem, • 130.000 zł lub do wynajęcia, naj
chętniej dla rodziny -1.400 zł. Wrocław, tel. 071/351-40-74, 
071/352-15-60
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2, balkon, II p., budynek 
IV p., ul. Czajkowskiego, garaż, wolne od zaraz, • 145.000 
zł. Wrocław, tel. 071/781-82-56 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 61 m2, przy ul. Obornickiej, 
na os. Polanka, parkiet, glazurą, duży balkon, na 6. piętrze, 
w 10-piętrowym budynku, atrakcyjna lokalizacja, - 155.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-61-47 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 57 m2, własnościowe, 
księga wieczysta, w bloku IV piętrowymm, bez pośredników, 
-145.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-76-34 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 62 m2, wysoki parter, 
kuchnia, łazienka, WC, w Kresówce, 60 km od Jeleniej Góry,
- 20.000-Zł. Wrocław, tel. 071/361-26-92 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 67 m2. Pilczyce, wysoki 
parter, budynek ocieplony, widok z okna na park i staw z 
łabędziami, - 145.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-80-65 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 70.5 m2 we Wrocławiu, 
ul. Nowodworska, -140.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-41-01 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 2 balkony. - 130.000 zl. Wro
cław, tel. 071/357-68-18
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Klecina, willowe, pow. 96 m2, 
rozkładowe, słoneczne, balkon, 2 piwnice, garaż, ogródek, 
dużo zieleni, bez pośredników, • 195.000 zł. Wrocław, tel. 
071/367-83-84
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, przy ul. Wejhe- 
rowskiej, - 111.000 zł. Wrocław, tel. 350-15-08 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pom. gosp., 2 
piwnice, glazura, panele, dużo zieleni, atrakcyjna lokaliza
cja, Wrocław Krzyki-Huby - 139.000 zł. Wrocław, tel. 
071/333-95-09,0609/63-41-48 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE I p„ budynek 4-piętrowy, atrak
cyjna lokalizacja, Nowy Dwór, z telefonem, TV kablowa, bal
kon, glazura, meble, rolety 65 m2, ciepłe, odnowione, bez 
pośredników - 149.000 zł. Wrocław, tel. 071/387-87-53, 
0601/76-09-24
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, własnościowe we Wro
cławiu • 159.000 zł lub zamienię na dom, może być do re
montu, lub wykończenia. Wrocław, tel. 0607/30-64-96 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 48 m2, własnościowe, niska 
zabudowa, na II. piętrze, balkon, wszystkie media, • 108.000 
zł. Wrocław, tel. 787-36-73 po godz. 18 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, spiżarka, łazienka, 
księga wieczysta, 104 m2, niepowtarzalne wykończenie, ada
ptacja strychu, ul. Wyszyńskiego, -187.000 zł. Wrocław, tel. 
330-16-12
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 66 m2. V piętro, winda, 
TV kablowa, telefon, umeblowana kuchnia, zabudowany 
przedpokój, balkon, liczniki wody i ciepła, niski czynsz, przy 
ul. Trzebnickiej, - 165.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-55-82 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 50 m2, na ul. Zachod
niej, z telefonem, -100.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-28-59, 
0607/41-84-08
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 68 m2, na os. 
Gaj, rozkładowe, do zamieszkania od zaraz, - 150.000 zł. 
Wrocław, tel. 363-81-48,0602/15-48-25 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2, słoneczne, parkiety, 
okna PCW i żaluzje zewnętrzne, liczniki c.o. i wody, wysoki 
parter, niska zabudowa, taras i ogródek, • 140.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/30-29-13
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 48 m2, w centrum, przy 
ul. Zielińskiego, balkon, z telefonem, media miejskie, TV Sat, 
ocieplony blok, zielona okolica, bez pośredników, -118.000 
zł. Wrocław, teł. 071/325-83-58 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, własnościowe, 
rozkładowe, z balkonem, szafy wnękowe, kafle, zielona oko
lica, -115.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-70-55 ■ 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Spiżo
wej, pow. 54 m2, -108.000 zł. Wrocław, tel. 0601/36-95-15 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 61 m2. spółdzielczo-wła- 
snościowe, po remoncie, kafle, panele, TV kablowa, balkon, 
kuchnia zabudowana, dzielnica MuchobórMały, -134.000 zł 
lub wynajmę. Wrocław, tel. 071/390-20-47 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 48 m2, II piętro, telefon. TV 
kablowa, liczniki, -105.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-26-32 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe', pow. 90 m2, 
komfortowe, w Śródmieściu, osobne wejście, wysoki parter, 
w plombie, nadaje się na biuro lub gabinet, z kredytem 40-let- 
nim, - 215 000 zł lub zamienię na inne o pow. ok. 65 m2, w 
plombie. Wrocław, tel. 0601/74-13-09 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, llp/IVp.. ul! Kwiska. 
atrakcyjna lokalizacja, cicha i zielona okolica, zadbane, roz

kładowe, duży balkon, wszystkie media, niski czynsz, -
125.000 zł. Wrocław, tel. 351-0>37 .
MIESZKANIE 3-POKOJOWE nowe, wykończone, 66 m2 + 
45 m2 taras, balkon 14 m2, ulga budowlana, ul, Hłaski. -
220.000 zl. Wrocław, tel. 071/373-08-47,0601/77-34-97 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 58 m2, na Kuźnikach, -
110.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-83-05 po 16 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, we Wrocławiu,
I piętro, balkon, okna PCV, rolety, po remoncie, nowe insta
lacje, kuchnia umeblowana, WC, łazienka, kafle, pawlacze, 
z telefonem, - 158.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-12-36 po 
godz. 19,0503/07-22-76
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, na osiedlu Mu- 
chobór Wielki, duży taras, garaż, nowe, ładnie wykończone, 
drewno, glazura, atrakcyjna okolica, - 185.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/63-45-36
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościówe, księga wieczy
sta, 70 m2, duża kuchnia, jasna.-łazienka, dom 4-rodzirmy, 
zielona okolica,' ogród przydomowy 120 m2, pokój letni na 
poddaszu 12 m2,- piwnice, garaż pod domem 18 m2, nowy, 
w Wałbrzychu, - 89.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-15-65 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzieiczo-własnościowe, 
pow. 55 m2, rozkładowe, przy ul. Wieczystej, VII piętro, -
110.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-21-47 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 zł. Wrocław,'tel.
362-18-98 do godz. 8 lub po 20 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE - Krzyki, Fabryczna, Śródmie
ście, pow. 70 m2 j:.o., rozkładowe, z wygodami, - 65.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/344-29-70
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, z balkonem, komfor
towe, rozkładowe, księga wieczysta, TV kablowa, liczniki, 
media miejskie, niski czynsz, atrakcyjna cicha okolica, os. 
Borek we Wrocławiu, - 138.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-36-37,071/361-61-70 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, ciekawa aranżacja, me
ble kuchenne na wymiar, - .120.000 zł. Wrocław, tel. 
071/350-83-50
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2. spółdzielczo-własno- 
ściowe, we Wrocławiu, k. Astry, IV piętro, winda, rozkłado
we, • 133.000 zł lub zamienię na mniejsze, może być poza 
Wrocławiem. Wrocław, tel. 071/351-64-25 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, na Różance, TV 
kablowa, telefon, piwnica, ll/IV p., słoneczne, liczniki wody i 
ciepła, niski czynsz, spokojna dzielnica, - 135.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/83-75-60 .
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Krzyki, ul. Zielińskiego, 48 m2, 
po remoncie, kafelki, gładzie, panele, blok ocieplony, zielo
na okolica, VIII piętro, bez pośredników, - 120.000 zł. Wro
cław, tel. 071/786-71-66
MIESZKANIE 3-POKOJOWE ó pow. 57 m2, balkon, - 80.000 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-36-53 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, II p. (ostatnie), 
kuchnia, duży przedpokój i balkon, łazienka, WC osobno, z 
telefonem, c.o., niski czynsz, piwnica, garaż, piękna okoli
ca, lasy, warunki do wędkowania, działka ogrodowa 6 arów •
45.000 zł, w rozliczeniu może być samochód możliwe raty. 
Zdziesławice, tel. 065/544-71-06 po godz.20,0502/30-53-08 
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. Ża
gań. tel. 068/377-03-88.0603/41-14-70
O  MIESZKANIE 4-POKOJOWE na Psim Polu, wła

snościowe, pow. 73 m2, po remoncie kapitalnym, 
duży balkon, X piętro, widok na całe miasto, •
139.000 zł., tel. 0601/38-94-05, 071/345-60-51 
01029731

O  MIESZKANIE 4-POKOJOWE willowe, dwukondy
gnacyjne, mieszkalne poddasze i duży taras o 
łącznej pow. 180 m2, księga wieczysta, projekty 
domu i odbiory instalacji elektrycznej (2001 r.), 
bez pośredników, • 130.000 zł. Legnica, tel. 
0607/04-38-58 01030161

MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, 4-pokojowe, 
rozkładowe, 74 m2, na 3. piętrze, okna PCV, bardzo ładne, 
zdrowa okolica, - 83.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-91-61 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 162 m2, po remoncie, w cen
trum, blisko park, 3. piętro, bezczynszowe, księga wieczy
sta, - 130.000 zł. Lubin, tel. 076/721-84-14 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 85 m2, kuchnia, VI piętro, roz
kładowe, we Wrocławiu, • 168.000 zł. Lublin, tei. 
081/444-60-88
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 75 m2, Malczyce, 1 p., 2 bal
kony, płytki, boazeria, mozaika, okna PCV, z meblami, z te
lefonem, domofonem, blisko szkoła, - 70.000 zł. Malczyce, 
tel. 071/795-12-62
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 72 m2, własnościowe, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, w.c., z telefonem, TV kablo
wa, loggia, pilne, - 130.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-78-39 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Oławie, własnościowe, pow. 
66 m2;-105.000 zł lub zamienię na 2-pokojowe! Oława, tel. 
071/313-83-49
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 69 m2, własnościowe, bez
czynszowe, kuchnia, łazienka, WĆ, CO z kotłowni osiedlo
wej na parterze, budynek gospod., ogródek o pow. 10 arów, 
na miejscu gimnazjum, ośrodek zdrowia, sklepy, kościół, -
60.000 zł. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, tel. 071/795-19-66 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE kuchnia, łazienka, WC, CO, 
budynek gospodarczy, 2 piwnice, działka 20 a, - 98.000 zł 
lub zamienię na 2-pokojowe, może być bezczynszowe. Skar- 
szyn, gm. Trzebnica, tel. 071/312-85-99 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w nowym budownictwie, 73 
m2, drugie piętro, kuchnia z meblami, podłogi drewniane, -
99.000 zł. Świdnica, tel. 0605/08-06-81
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, V piętro, dwa 
balkony, nowe okna plastikowe, atrakcyjna lokalizacja, z te
lefonem, ul. Kasprowicza, • 145.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/61-25-95
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 105 m2, na Krzykach, 2 p., 
ogrzew. gazowe, okna PCV - 2.300 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/339-85-96
MIESZKANIE 4-POKOJOWE nowe, w Olsztynie. 2 przed
pokoje, słoneczne, rozkładowe, winda pneumatyczna, miej
sce parkingowe w podziemnym garażu, atrakcyjna lokaliza
cja, cisza, las, jeziora. Wrocław, tel. 0602/66-23-75 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE we Wrocławiu, osiedle Kosmo
nautów, własnościowe, 77 m2, na VI piętrze, budynek 6-pię- 
trowy, duży balkon, -159.000 zł oraz garaż • 25.000 zł. Wro
cław, tel. 351-79-54
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 74 m2, 5. piętro, duży kory
tarz, jasna kuchnia, długi balkon, pom. gospodarcze, w no
wym budownictwie, -190.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-17-19, 
0607/81-68-11
MIESZKANIE 4-POKOJOWE ciche, Wrocław - Krzyki. 2-po- 
ziomowe. łazienka, WC, garderoba, pralnia, duży balkon, bu
dynek 5-letni, wysoki standard, jasna kuchnia, IV piętro, 4 
windy, - 230.000 zł + 40-letni kredyt. Wrocław, tel. 
0601/84-23-59
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, z garażem, 
księga wieczysta, 2-poziomowe, garderoba, kominek, scho
dy wewn., TV kablowa, CO gazowe, w starym budownic
twie, komfortowe, po remoncie kapitalnym. • 130.000 zł 
Wrocław, tel. 0603/58-65-05
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 80 m2. kuchnia, łazienka, ko
minek, bezczynszowe, w Miękińii. 7 km od Leśnicy • 1.000 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/364-45-83,0602/29-44-35 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE kuchnia, łazienka, w.c., piw
nica, duży balkon, parter (duży terminal celny). - 75 000 z ł , 
możliwość spłaty w 3 ratach. Żarska Wieś, tel. 075/77i-85-91 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - A00513 www.autogielda.com.pl)

GOTÓWKOWE - do 10.000 tys. 
MIESZKANIOWE- (np 100.000 - rata 870 zł)

i—iDEFt s. c. Mfooc/aw, ul. Św. Mikołaja 8/10 Tel. 341 85 59,341 8013 J

Jeden

wieie
możliwości
K r e d y t  m i e s z k a n i o w y
•  na zakup mieszkań nowych i z rynku wtórnego
•  na budowę domu lub garażu
•  oprocentowanie zmienne od 17,49%
•  okres kredytowania do 15 lat
•  minimalny udział własny 15%
•  z możliwością przesunięcia spłaty kapitału 

w pozostałym okresie kredytowania
•  z możliwością karencji w spłacie kapitału 

w okresie budowy do 24 miesięcy
•  bez prowizji w razie wcześniejszej spłaty
•  gwarantujemy szybkie rozpatrywanie wniosku kredytowego

Aj>
B a n k
Pocztowy S. A.

Bank Pocztowy S.A.
Solidny partner finansowy od 1990 roku.
O d d z ia ł O k rę g o w y  w e  W ro c ła w iu , u l. K rasińskiego 1, 
te ł. 071 3 4  678  4 5 , 3 4  678 52, 34  678 57.

o r t l *
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RATY BEZ ODSETEK!!! DO W Y N A JĘC IA ^  
POMIESZCZENIA BIUROWE 

UL. ŚWIDNICKA 19
Wrocław, tel. 344-38-94, 343-80-41

■ Spłata-rat do 10 lat!
■ Wysokość stałej raty

ustala klient
■ W trudnych sytuacjach 
finansowych umożliwiamy

odłożenia spłaty ! 
l  Minimum formalności!!!

KUPON umożliwiający 
umorzenie spłaty 

3 ostatnich rat
Tylko dla pierwszych 30 Mlentdw 
Promocja ważna do wyczerpania 

umów promocyjnych

WROCŁAW  (0 71) 342 61 63, 341 05 02 
OPOLE (0 77) 44 17 898 JELENIA GÓRA (0 75) 75 35 646 
LUBIN (0 76) 84 12 086 ZIELONA GÓRA (0 68) 327 07 21 
W AŁBRZYCH (0 74) 66 56 991 LEGNICA 0 504 993 410

MIESZKANIE 5-POKOJOWE bezczynszowe, 150 m2, 
kuchnia z jadalnią, ogrzewanie gazowe, siła, działka 3 ary, 
-100.000 zł. Chocianów, tel. 076/819-50-39.0608/19-00-95 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE przy ul. Królewskiej, pow. 85 
m2, własnościowe, rozkładowe, balkon 7 m2, z telefonem, 
parkiety, TV kablowa, liczniki, II p., w budynku 4-piętro- 
wym, - 185.000 zł lub zamienię na dwa mieszkania 2-po- 
kojowe. Wrocław, tel. 071/345-59-80 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE Wrocław-Gądów. pow. 83 
m2, - 168.000 zł. Wrocław, Siechnice, tel. 071/351-29-12, 
071/311-72-04
MŁYN ELEKTRYCZNY 4 pary walców - 140 000 zł. Mi- 
ksztat, tel. 062/731-00-01
NAMIOT HANDLOWO-GASTRONOMICZNY 70 m2, zamy
kany plandekami, mrozoodpomy, aluminiowy stelaż, pro
sty montaż, transport, wszystkie ściany otwierane, - 8.500 
zł. Pisarzowice, gm. Mąkoszyce, tel. 0603/22-24-11 - 
NIERUCHOMOŚĆ 15 km od Wrocławia, pół spichlerza, sta
re budownictwo, przedwojenne, • 90.000 zł. Krakowiany, 
woj. wrocławskie, tel. 071/399-77-99 po godz. 20 
NIERUCHOMOŚĆ 0.55 ha, z domem mieszkalnym, 150 
m2, ul. Ceglarska, Krotoszyn, - 98.000 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-93-44
NIERUCHOMOŚĆ pow. 5 ha + zabudowania gosp. pow. 
700 m2 f  pom. socjalne (prąd + wodociąg), częściowo za
lesiona, ze stawem pow. 0.30 ha. z naturalnymi źródłami 
wody, posiadłość leży pomiędzy wsiami, w pobiżu lasów, 5 
km od Lubina, cena 7 zł/m2. Lubin, tel. 076/844-85-03 
NIERUCHOMOŚĆ w Ostrzeszowie, działka 1300 m2, dom 
o pow.użytkowej 188 m2, budynek gospodarczo-garaźo- 
wy, 97 m2. Poznań, tel. 061/292-26-33,0603/81-25-23 
NIERUCHOMOŚĆ w lesie nad rzeczką, 7.36 ha, 1 km od 
zalewu w Kobylej Górze, budynek gospodarczy 900 m2, 
pod różną działalność, 2 stawy hodowlane, 2 ha lasu, - 

. 410.00Ózł. Syców. tel. 0608/58-03-81.0603/62-36-36 
 ̂ NIERUCHOMOŚĆ pow. 4 ha, studnia głębinowa, okolice 
Świdnicy, na każdą działalność, cena - 5 zł/m2. Wałbrzych, 
tel. 074/845-33-20
NIERUCHOMOŚĆ o pow. 0.23 ha, w centrum Włoszako
wic, zabudowania o łącznej pow. 800 m2, pomieszczenia 
prod., warsztatowe, magazynowe, własne ujęcie wody (b. 

j  dobrej jakościowo), dokumentacja na rozlewnię wód, moż
liwość adaptacji powierzchni (150 m2) ha mieszkanie, -
140.000 zi. Włoszakowice, tel. 065/537-03-26 
NIERUCHOMOŚĆ staw wśród drzew liściastych, łąka, ca
łość ok. 22.000 m2, na końcu wsi, gm. Grodków, 1,20 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0603/12-38-63
NIERUCHOMOŚĆ 350/1200 na działce rzemieślniczej we 
Wrocławiu ul. Obornicka -7ĆÓ.00Ó zł. Wrocław, tel. 
071/325-97-01
NIERUCHOMOŚĆ gm. Rudna, I kondygnacja, zalany strop, 
90 m2, działka 600 m2, gaz, działka uzbrojona, - 17.000 zł 
lub zamienię na samochód, Mercedes 124 D, inne propo
zycje. Złotoryja, tel. 076/878-41-17,0608/74-38-25 
OBIEKT nadający się na każdą działalność, działka 1400 
m2, budynki warsztatowe i mieszkalny, położony w pobliżu 
Dzierżoniowa, przy trasie w kier. Wrocławia, - 170.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-23-57 po godz. 20 
O  OBIEKT PRZEMYSŁOWY przy autostradzie, 7 

km od Legnicy, działka pow. 1 ha, hala, pomiesz- 
czen ia biurowe, wiata, duże garaże, CPN, 
wszystkie media, na każdą działalność gosp. 
(hurtownia budowlana itp.), sprzedam lub wy* 
dzierżawię albo zam ienię.., tel. 075/734-74-05, 
0605/64-08-21 84016751

OBIEKT PRZEMYSŁOWY 380 m2, położoriy na gruncie 
1990 m2, w Brzegu, - 46.000 zł lub zamienię. Brzeg, tel. 
077/416-47-21 po godz. 20,0606/69-16-83 
OBIEKTY PRZEMYSŁOWE działka 0.55 h, gęsta zabudo
wa pofabryczna, byłe woj. jeleniogórskie, - 70.000 zł. Lu
bań ŚL, tel. 075/722-54-42,075/722-17-79 po godz. 20 
ODSTĄPIĘ DZIERŻAWĘ SKLEPU zoologiczno-wędkar- 
skiego, ok. Astry, zwrot za wyposażenie + towar, pomogę 
w prowadzeniu działalności. Wrocław, tel. 0601/14-45-89 
ODSTĄPIĘ DZIERŻAWĘ SKLEPU SPOŻYWCZEGO, -
7.000 zł. Wrocław, tel. 0603/27-65-29
ODSTĄPIĘ MIESZKANIE ZA ODSTĘPNE 4.000 zł, 2 po
koje, kuchnia, łazienka, balkon. Wrocław, tel. 071/322-71-65 
do 10, po 20
PAŁAC RENESANSOWY w ok. Jeleniej Góry, z XVI w., 
1200 m2, do częściowego remontu, bogaty architektonicz
nie, kamieniarka, stropy, detale, stolarka, kominek, piece, 
park 4.3 ha, starodrzew, ogrodzbhy kamiennym murem, 
stawy do rekultywacji, kamieniołom wapienia, strumyk, we 
wsi k. Gryfowa Śl., blisko granicy z Czechami i Niemcami.
• 750.000 zł (raty), Jelenia Góra, tel. 0502/33-76-59 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem -AE0057 www.autogielda.com.pl)
PAWILON OBORNICKI bar, zdemontowany, 36 m2, 6 x 6 
m, - 7.500 zł lub zamiana. Nowa Sól, tel. 068/387-42-93 
PAWILON HANDLOWY, 1998 r. pow. 20 m2, oszklony, 
atrakcyjna lokalizacja, niski czynsz, energia el., woda, toa
leta, - 10.000 zł lub zamienię na samochód; Wrocław, tel. 
071/321-56-65 wieczorem
PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY .Metalpast’ , 46 m2, 
z lokalizacją, woda, kanalizacja, WC, podłoga kafle, inst. 
elektryczna 380 V, - 39.500 zł. Wrocław, tel: 330-31-30, 
0605/25-97-76
PAWILON wolno stojący, osiedle Popowice, pow. 65 m2,

na każdą działalność, • 85.000 zł. Wrocław, tel. 
071/329-60-27
PAWILON Metalplast, 25 m2, WC, 2 taryfy, podłoga, kafle, 
pełne wyposażenie, miejsce parkingowe, lokalizacja, mini 
centrum handlowe, niskie opłaty, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 
786-84-60
PAWILON „METALPLAST” mała gastronomia, 40 m2, - 
35.000 zł. Wrocław, tel. 0504/94-77-33 
PAWILON HANDLOWY w dobrym punkcie, energia, loka
lizacja, WC, alarm, - 18.000 z ł.., tel. 0604/09-47-01 
PAWILON HANDLOWY drewniany, nowy, na placu targo
wym, w Szklarskiej Porębie, —13.000 zł. Szklarska Porę
ba, tel. 075/71741-04.0608/38-74-90 
PAWILON HANDLOWY pow. 31 m2, z lokalizacją przy ul. 
Kamiennej we Wrocławiu, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/16-68-22
PAWILON HANDLOWY metal-plast, wolno stojący, 36 m2, 
os. Szczepin, przystosowany do sprzedaży mięsa, wędlin, 
wyposażenie - 2.200/m2. Wrocław, tel. 071/355-41 -61 
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.

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA w Kłodzku, 
bez pośredników. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA w okolicach 
Lubina. Lubin, tel. 0609/43-89-53 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA w okolicach 
Wrocławia, może być pokój, z osobnym wejściem, we Wro
cławiu, dla 2 osób. Oborniki śląskie, tel. 0503/89 9̂2-39 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU 35 m2, na dzia
łalność gospodarczą - do 35 zł/m2. Oława, tel. 
071/313-89-53
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU z przeznaczeniem 
na gabinet lekarski, w dobrym punkcie. Wrocław, tel. 
071/362-89-95 po 20
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU z przeznaczeniem 
na gabinet lekarski, może być mieszkanie na parterze, do
bry punkt. Wrocław, tel. 0600/45-98-60 po 20 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na zakład wulka
nizacyjny we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0502/43-39-39 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na 
sklep, do 15 m2, atrakcyjna lokalizacja oraz czynsz. Wro
cław. tel. 071/325-84-25,0603/62-43-23 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowe- 
go, młode małżeństwo z dzieckiem, od 01.07.2001 r., z te
lefonem, umeblowanego, do 2. pietra lub z windą - do 900 
zł/mies. * liczniki, blisko centrum. Wrocław, tel. 
071/332-72-24
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania, 2-pokojowe-
go, rozkładowego, w ok. ul. Grabiszyńskiej, Zaporoskiej,
Gajowickiej lub Hallera, do 800 zł/mies. + liczniki. Wrocław,
tel. 071/338-22-33,0603/48-26-02
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POKOJU we Wrocławiu.
na osiedlu Kozanów, na dłuższy okres. Wrocław, tel.
071/353-41-00
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMU we Wrocławiu, 4 
pokoje, do 2.000 zł/mies. Wrocław, tel. 071/336-04-03 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA 2-, 3-pokojowego miesz
kania, na dłuższy okres, najchętniej w dzielnicy Psie Pole. 
Wrocław, tel. 071/324-10-50 w godz. 8-16 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA w Legnicy, 
w nowym budownictwie, 2-pokojowe, blisko centrum, tele
fon, telewizor. Wrocław, tel. 0603/66-59-23 '
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA we Wrocła
wiu. Wrocław, tel. 071/346-04-86,071/782-74-29 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU NA SKLEP we 
Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/355-78-74 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 4-pokojowe- 
go, Biskupin, Sępolno, ok. pl. Grunwaldzkiego - do 2000 zł 
+ liczniki. Wrocław, tel. 348-73-31 
POSZUKUJĘ MIESZKANIA kwaterunkowego lub spółdziel
czego, może być zadłużone, dam odstępne, załatwię 
wszystkie formalności. Wrocław, tel. 071/344-29-75 
POWIERZCHNIA BIUROWA ul. Krakowska. 400 m2, moż

liwa własna aranżacja, parking -18 zł/m2. Nierucho
mości Anna Dworak, Wrocław, tel. 071/342-94-51, 
071/346-06-82 99000001 

PUB we Wrocławiu, dzielnica Śródmieście, koncesja na al
kohol, pełne wyposażenie, bilard, pilnie, - 30.000 zł. Wro
cław, ul. Jagiellończyka 9a, tel. 075/732-84-37 Bolesławiec

kanizacja, ze sklepem, czynny, pow. 300 m2, działka 900 
m2, atrakcyjna lokalizacja przy głównej trasie, • 150.000 
zł. Strzelin, tel. 071/392-21-10.0602/24-82-22 
WARSZTAT STOLARSKI z lokalem 90 m2. działka 3.25 
ara, przy trasie Zielona Góra - Kalisz, w rozliczeniu samo
chód osobowy do 1.3, 1995/96 r. albo inne propozycje, • 
60.000 zł. Szlichtyngowa, tel. 065/549-27-24 po godz. 20 
WIATA niebieska, konstrukcja stalowa, rozbierana, kryta 
poliestrem żółtym, przeźroczystym, wym. 14 x 5,5 x 4 m, - 
3.600 zł. Wrocław, tel. 071/311-70-15 
O  WYNAJMĘ LOKAL 40 m2, w centrum Lubina - 

1.200 zł/mies. * opłaty. Lubin, tel. 0607/73*01-73 
84016541

ZAKŁAD pow. 100 m2, na działce 1400 m2, możliwość roz
budowy, - 280.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-33-62 
ZAKŁAD DRZEWNY z maszynami i suszarnią, w okolicy 
Brzegu, zabudowania 750 m2, teren 1,22 ha, - 80.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/336-24-59
ZAKŁAD KAMIENIARSKI stan surowy, zabezpieczenia, 
energia, media techniczne, działka 11 a, atrakcyjne miej- 
sce, - 30.000 zl. Świebodzice, lei. 0601/72-24-77 
ZAKŁAD PRODUKCYJNY czynny, prod.metałowa (rega
ły, hala produkcyjna, lakiernia proszkowa, prasy, gilotyna 
2,5 m, oprzyrządowanie), cena 450.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/21-35-78 po 15
ZAKŁAD KAMIENIARSKI blisko autostrady, trak, szlifier
ka, cyrkularka, -10.000 zl. Legnica, tel. 076/852-47-32 wie
czorem
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNE- 
GO nowy, pełny odbiór techniczny, pow. 800 m2, we Wro
cławiu, działka 1986 m2, wysokość hal 4.5 m, dobra lokali
zacja, • 900.000 zł. Wrocław, tel. 346-20-28.0609/24-55-43 
ZAMIANY • kompleksowa obsługa transakcji przez licen

cjonowanego pośrednika. BN .ANTON*. Wrocław, ul. 
Ostrowskiego 7, tel. 071/339-28-36, 0603/64-04-08 
99000001

ZAMIENIĘ DOM WOLNO STOJĄCY na wsi. woj. wielko
polskie - na mieszkanie 2-pokojowe, powyżej 30 m2, I-III 
piętro, w centrum Wrocławia. Marzenin, gm. Września, tel. 
0603/10-82-55

OKAZYJNIE SPRZEDAM 
SKLEP W RYNKU

doskonała lokalizacja, na każdą 
działalność, cena 195.000 zł

Dzierżoniów, tel 074/832-3M8,0-602 62 00 33 °

ZAMIENIĘ DOM parterowy, 3-piętrowy, c.o., łazienka, 
ogród, w okolicach Węglińca - na gospodarstwo rolne. No
wogrodziec, tel. 0602/18-58-41 
ZAMIENIĘ DOM JEDNORODZINNY w Obornikach Śl. na 
2 mieszkania lub jedno z dopłatą, 3-pokojowe, w Oborni
kach Śl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-16-19 po godz. 17 
ZAMIENIĘ DOM 170 m2, działka 15 a, 2 km od Sycowa, 5 
pokoi, 2 łazienki, okna plastikowe, docieplenie, tarasy 50 
m2, instalacja el. miedziana, grzejniki Purmo, podłogi drew
niane, budynek garaźowo-gospodarczy 120 m2 - 210.000 
zł, na mieszkanie, we Wrocławiu. Syców, tel. 062/785-16-31 
ZAMIENIĘ DOM rok budowy 2000, pow. 80 m2, działka 47 
a, 30 km od Wrocławia, na mieszkanie 2-pokojowe (war
tość ok. 80.000 zł) * dopłata 70.000 zł. Trzebnica, tel. 
0607/25-58-20
ZAMIENIĘ DOM nowy, wykończony, ocieplony, okna PCV,

K u L A r y
PRZECIWSŁONECZNE ponad 3000 modeli wybranych z 1 O kolekcji
NAJWIĘKSZY WYB0R: EURO 0PT1CS, AVANGLI0N, MATRIX, CARL0 SAND, MADRID, VtEW 0PT1CS, MW, RELAX, FX SPORT, TOX!C 

Wrocław,, ul. Sikorskiego 17 gjgjgb > □«»»»>« °P011248
tel.071 3555 443, 0601 702 494

nasze oddziały: LEGNICA, U L  TATRZAŃSKA 13 tel. 0604 16 17 18
JELENIA GÓRA U L  PIŁSUDSKIEG019 tel.0607 35 71 10

075/761-70-61, 075/642-77-66, 0602/88-86-60 
01023661

PENSJONAT w Polanicy Zdroju, okolice parku zdrojowe
go, 250 m2,8 pokoi 2-.osobowych oraz mieszkanie dla 
właściciela; małe zaplecze gastronomiczne, działka 
1000 m2. BN .PRO OMNIS*, Polanica Zdrój, tel. 
074/868-17-44 99000001 

POŁOWA DOMU 10 km od Wrocławia, - 35.000 zł. Bara- 
nowice 9, gm. Kąty Wrocławskiwe> tel. 071/316-86-22, 
0602/67-66-50.
POŁOWA DOMU dwurodzinnego, poniemieckiego, góra + 
strych, 2 piwnice, duży garaż z kanałem, ogród, w centrum 
Lubina, - 120.000 zł. Lubin, tel. 0604/99-22-43 . 
POŁOWA DOMU parterowy, 84 m2, do remontu, z możl. 
budowy, blisko centrum. Milicz, tel. 071/383-08-11 
POŁOWA DOMU poniemieckiego, do remontu, działka 12 
arów, 50 arów pola, 15 km od Wrocławia, - 55.(300 zł. Ole
śnica, tel. 071/798-19-56
POŁOWA DOMU 60 m2, budynek gospodarczy, na działce 
9 a. osobne wejście, - 35.000 zł. Przecławice, gm. Oborni
ki Śląskie, tel. 071/387-24-70 
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 Jaworo- 
wie, trasa Świdnica-Strzegom, 100 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, możl. adaptacji strychu, wszystkie media, dział
ka 6.80 a, - 60.000 zł. Stary Jaworów k. Jaworzyny Śl„ tel. 
074/851-63-18
POŁOWA DOMU małego, do niewielkiego remontu, c.o., 
gaz butlowy + 25 arów gruntu rolnego, - 65.000 zł. Szew- 
ce, gm. Wisznia Mała, tel. 071/310-70-60 
POŁOWA DOMU poniemieckiego, I piętro, przy ul. Kore
ańskiej, pow. użytkowa 70 m2, pow. całkowita 122 m2 
(strych, piwnice), garaż, działka 400 m2, księga wieczy
sta, - 210.000 zł. Wrocław, tel. 0609/63-85-34 
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ nowo wy- 
budowanego, w Oławie, - 350.000 zł. Oława, tel. 
071/303-39-10
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ środ
kowy, pow. 220 m2, w tym garaż, do częściowego wykoń
czenia, księga wieczysta, - 150.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-19-37
POŁOWA WILLI pow. 100 m2, 3-pokojowy, salon z komin
kiem, kuchnia, łazienka, WC, z telefonem. CO gazowe, me
dia, weranda, komfortowy, z telefonem, osobne wejście, z 
lokalizacjąw części uzdrowiskowej, cicha okolica, - 225.000 
zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-74-03 po godz. 16 
POSIADŁOŚĆ w miejscowości Szczytna, na trasie Polani
ca Zdrój-Duszniki Zdrój, pow. 1.08 ha, dwa domy, jeden w 
stanie surowym, drugi do zamieszkania, wszystkie media, 
garaż, dwa stawy, możliwość wykorzystania jako agrotury
styczne gospodarstwo, • 600.000 zł. Szczytna, tel. 
074/868-34-60,0601/47-81-85 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-pokojowe, 
na Hubach lub w okolicy, do 500 zł + opłaty. Długołęka, tel. 
071/315-25-61

PUNKT GASTRONOMICZNY na giełdzie w Lubinie, -
18.000 zł. Lubin, tel. 076/847-36-82,0503/50-14-83 
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, tel. 071/317-57-07,0605/40-60-62 99000001 

SKLEP w Oławie, 74 m2. - 50.000 zł. Oława. tel. 
071/313-91-90
SKLEP wolno stojący, na działce własnościowej, pow. 35 
m2, w Żarowie, przy głównej drodze, przy ul. Annii Krajo
wej, wszystkie media, - 33.000 zł. Świdnica, tel. 
074/640-25-90
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 pow. 12 m2, zaplecze 6 m2, woda, WC, w atrak
cyjnym punkcie, całkowite wyposażenie i towar, -10.000 
zł. Wrocław, tel. 071/344-48-79 po godz. 18 
SKLEP ODZIEŻOWY prosperujący, w jednym z miast dol
nośląskich, w supermarkecie, pow. 100 m2, wyposażenie, 
towar, umowy przedstawicielskie, odzież dżinsowa, spor
towa, - 700.000 zł. Lubin, tel. 0601/53-45-53 
STACJA PALIW na trasie Wrocław - Zielona Góra, parking 
dla TIR-ów - 8000 m2, stacja LPG, restauracja, sklep, -
40.000 zł lub zamienię albo inne propozycje. Lubin, tel. 
076/849-11-14 po godz. 20
STAW pow. 1 ha, - 6.000 zł. Brzezia Łąka, tel. 
071/315-38-24 po godz. 18
STAW wśród drzew liściastych, łąka, pow. 22.000 m2, gm. 
Grodków, na końcu wsi, cena 1.2 zł/m2. Wrocław, tel. 
0603/12-38-63
STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty pod stawy, 
hodowlę koni i strusi, grunty pod zabudowę mieszkal- 
no-rekreacyjną, 20 km od Wrocławia (Czeszów), włączone 
w  światowej sieci ochrony jezior .Living-Lakes*, - 300.000 
zł. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
STOISKO pow. 20 m2 + zaplecze, branża: mięso, wędliny, 
drób, z pełnym wyposażeniem, atrakcyjna lokalizacja -
18.000 zł. Wrocław, tel. 0608/60-76-83
STOISKO w centrum handlowym Gaj, - 24.000 zł lub za
mienię na samochód. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
STOISKO HANDLOWE 24 m2, w centrum, • 50.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/42-95-25
STOISKO MIĘSO-WĘDLINY 20 m2. pełne wyposażenie, 
lokalizacja na czas nieokreślony, • 18.000 zł. Wrocław tel 
0608/60-76-83
TRZY DOMY nowe, wolno stojące, w Wołowie, cena do 

uzgodnienia. Nieruchomości, Wołów, pl. Szkolny 1, tel. 
071/389-13-18,071/389-11-28 99000001 

„TRZY MIESZKANIA w Wołowie o pow. 50 m2,1 mieszka
nie o pow. 95 m2, cena do uzgodnienia. Nieruchomo
ści, Wołów, pl. Szkolny 1, tel. 071/389-13-18. 
071/389-11-28 99000001 

WARSZTAT SAMOCHODOWY + domek jednorodzinny, 
wolno stojące, plany rozbudowy, - 395.000 zł. Bielawa, tel. 
074/833-58-44
WARSZTAT SAMOCHODOWY mechanika pojazdowa, wul-

działka 1.11 ha, 37 km od Wrocławia - na dwa mieszkania. 
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 
mieszkanie w zachodniej części Wrocławia, 3-pokojowe, z 
możliwością dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 
ZAMIENIĘ DOM duży, dwurodzinny, pow. 300 m2, komfor
towy, 2 linie telefoniczne, okna PCV, dach dwuspadowy, 
na północnych obrzeżach Wrocławia, na dwa mieszkania 
lub sprzedam - 450.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-40-67, 
0501/41-14-01
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA komunalne. 1- i 2-pokojo
we, na jedno duże. Wrocław, tel. 071/321-83-65 
ZAMIENIĘ GARSONIERĘ własnościową, 21 m2, na więk
sze, kwaterunkowe^ inne propozycje. Wrocław, tel. 
071/338-17-28
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE 85 m2, kwaterun

kowe, we Wrocławiu, na własnościowe, w Legnicy. 
Wrocław, tel. 071/343-71-84 99000001

ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, rozkładowe, słonecz
ne, ok. 43 m2, lp., c.o. etażowe + działka, na podobne we 
Wrocławiu, Oławie, Trzebnicy. Bolków, tel. 075/741-36-00 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE, komunalne, 48 
m2, stare budownictwo, w Głogowie - na Rzeszów. Gło
gów, tel. 076/835-06-19
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, I piętro, ciemna 
kuchnia, łazienka, we Wrocławiu, przy ul. Otwartej • na 
mieszkanie 2-pokojowe, we Wrocławiu, z dopłatą, może być 
zadłużone. Wrocław, tel. 071/328-96-84 wieczorem, po g. 
20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, własnościowe, 45,8 
m2, na poddaszu, c.o., lip, piwnica 12 m2, w Elblągu, na 
takie samo lub podobne w Jeleniej Górze. Jelenia Góra, 
tel. 0607/12-45-83
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, własnościowe, 39 
m2, balkon, słoneczne, na osiedlu, ocieplone, niski czynsz 
- na większe, do 100 m2, ze strychem, tylko Tarninów i 
centrum. Legnica, tel. 076/862-51 -55 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, na osiedlu Ustronie 
IV, w Lubinie, 56 m2, IV pięro • na dom na wsi, z telefo
nem. Lubin, tel. 076/842-53-99 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 27 m2, aneks ku
chenny, wysoki parter, w budynku 4-piętrowym, wszystkie 
media - na podobne, w Legnicy, na os. Piekary. Lubin, tel. 
076/847-23-54,076/749-61-75 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, własnościowe, z 
księgą wieczystą, po remoncie kapitalnym - na 3-pokojowe 
spółdzielcze, nie własnościowe, może być, do remontu, w 
Lubinie. Lubin, tel. 076/847-84-44,0608/76-74-35 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze, w Lubinie, o pow. 
41.1 m2 • na mieszkanie 2-pokojowe, z balkonem, może 
być zadłużone ale mniejsze, w Głogowie lub Lubinie. Lu
bin. tel. 076/846-83-93
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 49.2 m2,1 piętro, w 
bolku 4-piętrowym, w Zielonej Górze - na mieszkanie we 
Wrocławiu lub większe, w Lubinie, z dopłatą. Lubin, tel. 
076/842-41-41,0606/93-95-75 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 32 m2, kwaterunko
we, kuchnia, łazienka, po remoncie, ogródek, w Oborni
kach Śl. - na większe. Oborniki śląskie, tel. 071/310-34-38
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ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielcze wła
snościowe, pow. 42 m2. Psie Pole, umeblowane • na dom 
wolno stojący, jednorodzinny, na obrzeżach Wrocławia, bez 
pośredników. Oleśnica, tel. 071/314-21-75,324-91-03 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 56 m2, 2-pokojowe, balkon, ko
munalne, po modernizacji, w Paczkowie - na mieszkanie, 
we Wrocławiu, z dopłatą lub spłacę zadłużenie. Paczków, 
tel. 077/431-73-84
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, spółdzielczo-lokator- 
skie, 64 m2, parter, na Popowicach, na mniejsze, 2-poko- 
jowe, z dopłatą. Radomsko, tel. 0503/79-98-15 po godz. 18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 54 
m2, kuchnia, łazienka, telefon, niski czynsz, na 1. piętrze, 
w Sycowie - na mieszkanie we Wrociawiu-Psie Pole lub 
inne propozycje. Syców, teł. 062/785-25-21 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Wałbrzychu, bli
sko Szczawna Zdroju, pow. 70 m2, kwaterunkowe, wszyst
kie media, ogródek przydomowy - na mieszkanie we Wro
cławiu (podobne lub mniejsze). Szczawno Zdrój, tel. 
074/843-94-07,0501/48-30-82 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe. M-5. 120 m2, 
4-pokojowe, kuchnia, łazienka, spiżarka. 2 przedpokoje, 
CO, w starym budownictwie, z garażem czynszowym, w 
Świdnicy, na domek w okolicy Świdnicy, Świebodzic, - 
120.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-17-59 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, w Świdnicy, pow. 41 
m2. kuchnia, I p lub zamienię na mieszkanie 1-pokojowe. 
w Świdnicy. Świdnica, tel. 074/852-43-95 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 80 m2, własnościo
we, bezczynszowe, kuchnia, łazienka, garderoba, garaż, 
ogródek, przy trasie Wrocław-Trzebnica - na mieszkanie 
we Wrocławiu o pow. ok. 40 m2 lub sprzedam. Trzebnica, 
tel. 071/312-45-43 po godz. 18,0501/42-95-13 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Ustce, blisko 
morza • na mieszkanie 2- lub 3-pokojowe, we Wrocławiu. 
Ustka, tel. 059/814-56-71
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Wałbrzychu, 
pow. 70 m2, kwaterunkowe, ogródek przydomowy, wszyst
kie media, blisko Szczawna Zdroju - na mieszkanie we 
Wrocławiu. Wałbrzych, teł. 074/843-44-07,0501/48-30-82 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, spółdzielczo-własno- 
ściowe, 21 m2, VI piętro, we Wrocławiu, na Grabiszynku - 
na więszke, zadłużone lub do remontu. Wrodaw, ul. Ostrow
skiego 1, tel. 0501/60-83-21
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2 pokojowe, kuchnia, łazienka, 
centralne, ul.Lwowska, 1 piętro - na 2 małe oddzielne miesz
kania kwaterunkowe. Wrocław, tel. 336-57-49 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1 pokojowe. Śródmieście, 40 m2, 
zadbane, w stanie idealnym - na większe, spłacę zadłuże
nie lub niewielka dopłata. Wrocław, tel. 322-53-25 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3 pokojowe, kuchnia, łazienka, 
balkon, 61 m2, na 3 piętrze, w cichej okolicy, wyłącznie na 
spółdzielczo-lokatorskie lub kwaterunkowe mniejsze, 2 
pokojowe. Wrocław, tel. 353-28-19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE SPÓŁDZIELCZO-LOKATORSKIE 
w Śródmieściu, w plombie, pow. 63 m2,3-pokojowe, zabu
dowana kuchnia, na 1 lub 2-pokojowe z dopłatą. Wrocław, 
tel. 071/321-45-55,0602/17-75-22 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE spółdzielcze, 
2-pokojowe, pow. 42 m2, umeblowane, Psie Pole - na dom 
jednorodzinny, wolno stojący, na obrzeżu Wrocławia, bez 
pośredników. Wrocław, tel. 071/314-21-75 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe,. 60 m2 - na 2-poko
jowe. Wrocław, tel. 071/354-07-76 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 120 m2, 4 
pokoje. II piętro, okolice placu Grunwaldzkiego - na 2 od
dzielne (1- i 2-pokojowe). Wrocław, tel. 071/328-25-06 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe na Popowicach, 
pow. 34 m2 - na większe, ok. 50 m2. Wrocław, tel. 
071/352-34-66
ZAMIENIĘ MIESZKANIE o pow. 110 m2, komfortowe - na 
mieszkanie własnościowe, 3-pokojowe lub inne propozy
cje. Wrocław, tel. 071/372-59-79 po godz. 18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, o pow. 71 m2 - 
na mniejsze. Wrocław, tel. 0607/33-71-90 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne w Lublinie, duży po
kój, rozkładowe, 40 m2, nowe budownictwo, zalew, las, 10 
min do centrum, na Wrocław. Wrocław, tel. 0603/99-80-27 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 72 m2, 3-pokojowe. na 3. pię
trze, ogrzewanie .elektryczne (II taryfa) - na dwa mieszka
nie 2-pokojowe (duże pokoje), z centralnym ogrzewaniem. 
Wrocław, teł. 071/373-44-09
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-POKOJOWE spółdzielcze, w 
nowym budownictwie, 90 m2, c.o., we Wrocławiu - na 2 
mieszkania, 2-pokojowe i 3-pokojowe, także we Wrocła
wiu. Wrocław, tel. 0504/97-96- 2̂0 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, księga wieczysta, 
33 m2, Wrocław Krzyki, w nowym budownictwie, na miesz
kanie w Sobótce k. Wrocławia, może być w starym budow
nictwie. Wrocław, tęl. 787-96-99 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 42 m2. w 
nowym budownictwie, na I piętrze, na dom z zabudowa
niami gosp., do 30 km, może być do remontu. Wrocław, 
tel. 0607/62-25-84
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, 
kwaterunkowe, pow. 31,5 m2, jasna kuchnia, łazienka, w 
starym budownictwie, IV p. - na większe, w Oleśnicy, Oła
wie, Trzebnicy. Wrocław, tel. 071/328-79-61 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, spółdzielczo-własno- 
ściowe, 39 m2, w Kole - na mieszkanie we Wrocławiu. Wro
cław, tel. 071/793-56-60, Koło, 063/214-14-79 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 90 m2, na mniej
sze. z dopłatą. Wrocław, tel. 071/321-39-55 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe. 67 
m2, kuchnia, łazienka, przdpokój, balkon, na I piętrze, 
ogrzewanie gazowe - na 2 oddzielne mieszkania. Wrocław, 
tel. 330-00-70
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-pokojowe, spółdzielczo-własno- 
ściowe, na Muchoborze Małym, I piętro, niska zabudowa, 
ocieplony budynek - na domek wolno stojący, nie starszy 
niż 20 lat, na peryferiach Wrocławia, lub bliźniak albo za
budowa szeregowa. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po 
godz. 19
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, 
pizy ul. Wyszyńskiego, kwaterunkowe, pow. 77 m2, kuch
nia, łazienka, ogrzewanie piecowe, do remontu - na mniej- . 
sze, z CO. Wrocław, tel. 071/368-12-04 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, kwaterunkowe, 64

1.06.2001 spis treści -  patrz stroria 61 (rÓżkładoria) ' AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA V  117

http://www.autogielda.com.pl


W A N  I m p o r t - E k s p o r t  
W r o c ł a w  u l .  G ł ó w n a  67 
t o l . / f a x  0 7 1 /  3 5 1 - 2 2 - 4 4

W r o c ł a w  u l .  K o l i s t a  1 4 k  
t e l .  0 7 1 /  3 5 3 - 7 1 - 6 5

w w w . b o r b e t . c o m . p l

- f e l g i  a l u m i n i o w e
- f e l g i  s t a l o w e
• o k l e i n a  d e s e k
- s p r ę ż y n y  " E N Z O "
• s z y b e r d a c h y
- h a k i h o l o w n i c z e  opo1l229

ARTYKUŁY DO  
SAMOOBRONY!
www.militaria.pl

WIATRÓWKI!!!
Posiadamy w sprzedaży (także wysyłkowej):
artykuły strzelecko-sportowe ♦  pistolety i karabiny gladkolufowe 4,5 mm  

pistolety i rewolwery hukowo-alarmowe *  paralizatory + gazy obez
władniające, paraliżujące i inne +  paitntball i akcesoria 

W ofercie posiadamy także szeroki wybór galanterii: 
kabury, pasy, szelki itp. oraz różnorodne akcesoria militarne *

BEZ ZEZW OLEŃ!

(071)322 53 78 
KdJ (071) 372 01 €8 Odwiedź nasz salon osobiście, sprawdź naszą^tofertę 

w Internecie, lub po prostu zadzwoń po bezpłatne informacje

o d w i e d ź  n a s  ju ż  d z iś! firma Handlowa TM, 50-351 Wrocław, ul. Sępa-Szarzyńskiego 51 
\ j7  t l K l  Koncesjonowany Salon Broni (Nr K-113/00) czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00
■ H H I  firm* handi- —

FOTELIKI
wózki, łóżeczka 

chodziki 
akcesoria dla 

niemowląt 
odzież, pościel

HURTOWNIA ART. .
DZIECIĘCYCH ** |

Wrocław, ul. Długosza 2/6 s 
tel./fax (071) 325-38-81 w. 11s 

pon .-p t. 830-16°°, so b . 8M-14“

PRZY ZAKU PIE  
KOMPLETU FELG 
ALUMINIOWYCH 
O B J Ę T Y C H  
P R O M O C J Ą  
O T R Z Y M A S Z  
OPONY ZA 4 ZŁ

‘ llo ' i  felg ograniczona

STYV auto
53-144 Wrocław ul.illanówśifięgo21 a

tel. 071/ 338 49 99

N A JT A N IE J!!!
Wrocław, jfl. Tprfowa 43, tei./fax 071/372-63-01, 0-601 780 378 
w godz. 8 -18 , w niedzielę i święta po uzgodn. telefonicznym

m2, rozkładowe, we Wrocławiu, na dwa oddzielne, 1* i 3-po
kojowe we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/354-63-38 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 2-pokojowe, na 1. 
piętrze • na mieszkanie 3-pokojowe lub sprzedam, • 105.000 
zł. Wrocław, tel. 071/353-50-14 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterukówei 67 m2, we Wro
cławiu na Starym Mieście - na kawalerkę. Wrocław, tel. 
071/785-61-21,0601/87-71-28 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. .110 m2, kwa
terunkowe, jasna kuchnia z oknem, rozkładowe, łazienka, 
w.c. osobno, duży przedpokój, na II piętrze, w centrum, 
zamenię na dwa oddzielne mieszkania. Wrocław, teł. 
071/342-41-18
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 40 m2, za
dbane, wszystkie media, na mieszkanie 3-, 4-pokojowe,

J e le n ia  G ó ra , ul. Powstańców Wlkp. 17 A, tel. 075/767-88-54, tel. kom. 0-601 780 946
B ie la w a , Plskorzów 41 A, tel. 074/836-67-17   opoio214
L u b in , przy szybie ‘Bolesław", tel. 076/842-19-38 
Nysa, ul. Piłsudskiego 62 A. tel. 077/448-70-62 
W a łb rzy ch , ul. Teligi 29, tel. 074/841-60-59 

^Żary, tel. 068/374-27-54

montaż z kuponem 
20 %  taniej!!!-' 1

NOWA SIEDZIBA

i b L W B M i
UL-DŁUGA 61

+ . A U T O B L O K A D Y  D IP O L .
t e l .  b . z .  ( 0 7 1 )  3 5 5  5 5  8 3 ,  3 7  3 5  8 1 9
l O  le t n ia  t r a d y c ja ,  b a z te r m ln o w a  g w a r a n c ja

W r o c ł a w  AUTOSZYBY
ul. Trzebnicka 31: 372 04 43; 372 04 44

moie być zadłużone. Wrocław, teL 071/338-07-63, 
0603/05-26-52.
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 58 m2,2 pokoje, 
jasna kuchnia, przedpokój, łazienka, balkon, w.c. - na mniej- . 
sze 2-, 3-pokojowe o podobnym standardize, ogrzewane 
elektrycznie, II taryfa, do wys. III piętra. Wrocław, tel. 
071/341-51-46 .
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 1-pokojowe, kuch
nia. łazienka, wc, 1 p. - na większe, do 2 p. Wrocław, tel. 
071/322-71-65 do 10, po 20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 70 m2, 2-pokojowe, rejon Dwor
ca Nadodrze, kuchnia,- łazienka, wc, co gaz - na dom lub 
połowę, we Wrocławiu łub -okolicy. Wrocław, tel.' 
071/329-22-00
ZAMIENI^ MIESZKANIE kwaterunkowe, 2-pokojowe, w no
wym budownictwie, słoneczne, atrakcyjna lokalizacja, bli
sko parku, rzeki, plac zabaw dla dzieci, na 2-pokojowe 
mniejsze, rozkładowe + dopłata, inne>propo.zycje. Wrocław, 
tel. 341-51 5̂0
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 2-pokojowe, w no
wym budownictwie, z windą, komfortowe, w centrum Wro
cławia, na domek wolno stojący, na peryferiach Wrocławia 
lub w zabudowie bliźniaczej albo szeregowej. Wrocław, teł. 
0600/66-20-61
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kwaterunkowe, IVp, 
ciemna kuchnia, łzienka z wc, media miejskie, na mieszka
nie bez wygód. Wrocław, tel.,071/329 2̂2-13 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, własnościowe, 
Szczepin, 2 balkony, lllp, na 3- lub 4-pokojowe, w nowym 
budownictwie, we Wrocławiu.. Wrocław, tel. 071/355-82-65 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kwaterunkowe, ul. 
Bednarska, 45 m?, c.o. elektryczne lub gazowe, łazienka, 
balkon, na większe, na Piłczycach, może być do remontu, 
zadłużone lub z dopłatą. Wrocław, tel. 071/353-81-85 po 
godz.20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, na 
osiedlu Sępolno, na 2 mieszkania, 1-pokojowe i 2-pokojo
we. Wrocław, tel. 071/348-31-31,0503/52-47-76 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielczo-własnościowe, 34 

' m2, IXp, 2-pokojowe, na Popowicach, na mniejsze, kwate
runkowe, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/354-27-25 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, 42 m2, 2-pokojowe, 
ul. Odrzańska we WrocławiffMVp, po remoncie, na 3-po-

AUTOSZYBY! AUTO-TOME
ul. Kordeckiego 4 
tel. 065 529-72-40 
JZ 065 527-11-37
64-100 LESZNO

kojowe, do remontu lub zadłużone, możliwa dopłata. Wro
cław, tel. 071/342-61-04 po godz. 20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE2-pokojowe; spółdzielcze, 50 m2, 
ul. Bajana, na mniejsze, 1-pokojowe, z dopłatą. Wrocław, 
tel. 071/351-02-65
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, na Krzy
kach, na większe, spółdzielcze, lokatorskie lub kwaterun
kowe, bez dopłaty. Wrocław, tel. 071/340-70-73, 
071/316-92-17
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, lllp., dwa poko
je, kuchnia, duża loggia, WC, rozkładowe na dwupokojo- 
we, 30 - 36 m2, do lip., z mediami miejskimi. Wrocław, tel. 
0605/43-41-41 \
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 38 m2 - na 
dom z działką, wolno stojący, miejscowość obojętna, pilne. 
Wrocław, tei. 071/342-63-80 w godz. 5-9,16-21 „ 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Miliczu, kwa
terunkowe, po remoncie kapitalnym, kuchnia, łazienka, CO 
gazowe, niski Czynsz^ na mieszkanie we Wrocławiu: Wro
cław, tel. 071/783-76-53 .....- -
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, Warszawa-Ursynów, 
spółdzielcze, kuchnia z wygodami do wykupienia - na rów
norzędne we Wrocławiu, 2-pokojowe, może być po remon- 
cie."Wrocław, tel. 0503/03-44-51 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, w Szczecinku, pow. 
80 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie gazowe 
miejskie- na.mniejsze,.we Wrocławiu. Wrocław, tel.. 
071/368-71-81

PISTOLETY I KARABINKI GLADKOLUFOWE KAL. 4,5

BEZ ZEZWOLENIA
G A M O , W ALTHER, G RO SM AN  i in n e , 
jed n o  i w ie lo strza ło w e  od 169 z l

GAMO HUNTER 440, kal. 4,5 
prędkość wylotowa 305 m/s!N0W0SC:

Ponadto oferujemy: PARALIZATORY, GAZY, STRASZAKI, PAŁKI, PROCE 
A M E R Y K A Ń S K IE  LA T A R K I M A G -L IT E , O P T Y K A
N O Ż E  I  N A R Z Ę D Z IA : V IC T O R IN O X , L A T H E R M A N , g e r b e r , p u m a  
o ra z  s p r z ę t  łu c z n ic z y ,  p a in t b a l l  I s u rw lw a l.

SKLEP Z BRONI
Wrocław ul. GWARNA 13, (vis a vis Dworca Głównego) tel./fax (071) 341 92 49

C E N T R U M  FOLII J S K iM N N fO T j

folie lustrzane w j#  
fo lie  matowe &  
autofołie 
montaż, sprzedaż

W R O C Ł^ U lU l^ ^ zeG how icka  8  
te l. 10711 3 4 1  6 8  Q 9 f^ 6 Q 3  8 0 8  5 0 9

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, 64 m2, spółdziel
czo-własnościowe, we Wrocławiu, k. Astry, IV piętro, win
da, rozkładowe, -133.000 z ł , na mniejsze, może być poza 
Wrocławiem. Wrocław, tel. 071/351-64-25 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 100 m2, wła
snościowe, przy ul. Trzebnickiej, na II piętrze, nyża, na 
mieszkanie 2-pokojowe, pow. około 50 m2 + dopłata, bli
sko centrum. Wrocław, tel. 071/355-05-26 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWk komunalne, 42 
m2, ul. Odrzańska, IV piętro, po remoncie, na większe, do 
remontu, spłata zadłużenia, dopłata. Wrocław, tel. 
342-61-04,po godz. 20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 42 m2, spółdzielczo-lokatorskie, 
na mieszkanie kwaterunkowe, do I piętra, 3-pokojowe. Wro
cław, tel. 071/325-98-58
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE komfortowe, win
da, duży balkon, III piętro, słoneczne, w centrum, na miesz
kanie w Kątach Wrocławskich. Wrodaw, tel. 071/355-91-21- 
wieczorem
ZAMIENIĘ MIESZKANIE^spółdzieicze, 37 m2, z zadłuże
niem, w centrum miasta, na kwaterunkowe, z niewielką do
płatą. Wrocław, tel. 071/343-85-83 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 76 m2, na 
mniejsze, do 50 m2,2-pokojowe, w okolicy Poltegoru. Wro
cław, tel. 782-74-25 -  —  • fa
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe. 42 m2, II piętro, 
jasna kuchnia,-pokój, nyża, łazienka (natrysk), WC na ko
rytarzu, ogrzewanie gazowe, na większe lub do remontu, 
spłacę zadłużenie. Wrocław, tel. 071/330-10-37 wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE kwaterunkowe, 94 
m2, wysoki parter, Krzyki, po remoncie kapitalnym, duża

PRODUCENT KOŁDER, POŚCIELI
TKANINY- p o ś c i e l o w e  POŚCIEL WEŁNIANA ZDR. 

NAJTANIEł: >OŚCIEL « onfiiK»cir i <l
Równkż do hctał ATŁASOWA

PRODUKCJA KOŁOEH, 
PODUSZEK, POŚCIELI, 

OBRUSÓW, ZASUW

WYPOSAŻANIE: HOTELI, PENSJONATOWI Itp
UNI-flCO W-w, ul. Krokowsko 100, tel.- 341 43 54,0601 5713 23

: SZYBERDACHY I:
o.

■ . O l1 montaż - autoryzacja
1 Wrocław, ul. Wagonowa 3a (k. Pafawagu) 1
■ tel. 071/359-46-60, 0-601 76 77 71 1

kuchnia, WC, łazienka, duży przedpokój, niski czynsz, na 
2 mniejsze, mogą być do remontu lub na gospodarstwo 
poniemieckie albo dom do remontu, okolice Wrocławia. 
Wrocław, tel. 071/372-47-88
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Miliczu, 42 m2, 
kuchnia, łazienka, WC, parter, piece, niski czynsz, na Wro
cław. Wrocław, tel. 071/355-10-62,0605/37-97-87 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kawalerkę kwaterunkową, Krzy- 
ki-Borek, przytulna, komfortowa, w cichym, zielonym miej
scu przy Parku Południowym • na większe kwaterunkowe z 
dopłatą. Wrocław, tel. 071/337-09-63 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KAWALERKĘ 27 m2, w Bolesław
cu,' na mieszkanie ok. 25 m2 w starym budownictwie we . 
Wrocławiu. Wrocław, tel. 321-45-27 , lub Bolesławiec, ,' 
075/732-87-66
ZAMIENIĘ POŁOWĘ DOMU w miejscowości Bogdaszowi- 
ce, pow. 98 m2, stodoła + zabudowania gosp., działka 0.18 
ha - na małe mieszkanie we Wrocławiu, kontakt po 
31.05.200,1 r. Bogdaszowice, tel. 071/789-10-40 po 
godz. 17
ZAMIENIĘ POŁOWĘ DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIA
CZEJ, Wrocław-Złotnikirpow. użytk. 194 m2, wnętrza do 
wykończenia/działka 525 m2 - na 1 lub 2 mieszkania we 
Wrocławiu. Wrocław/ teł;-071/349-11 -79 po godz. 20, 
0601 0̂5-47-39
ZAMIEŃlĘ POŁOWĘ DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIA
CZEJ, poniemieckiego, 4 pokoje, kuęhnia, łazienka, dział: . 
ka o pow. I ha, 22 km od Wrocławia • na mieszkanie 2 lub* 
3-pokojowe, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/333-50-50 - ■

PROSTOWANIE FELG
ALUMINIOWYCH I STALOWYCH
SPRZEDAŻ OPON I FELG

USŁUGI WYKONUJEMY|
NAP0CZEKANI
PEŁNA
REGENERACJA 
KOMPUTEROWE 
WYWAŻANIE KÓŁ 
WULKANIZACJA

W rocław , u l. T rzebn icka 8 
te l. 071/321-14-49

322-17-94 opooom

CENTRUM FOLII ORI
CERTYFIKAT ISiC g&$
.  folie przeciwsłoneczne i termoizolacjj 
1  folie ochronne i antywłamaniowe.
• folie samochodowi '  ̂ ,
.  sprzedaż, montaż' *
Wrocław, ul. Zielińskiego 20, tel./fax (071) 795 43 21, 
tal. 0601 520 420, 0606 758. 788, w SQ4w9 8 £  037

W ®

gwarancji

hed-p
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N A K Ł A D
i t i K a r f t h u .  

K O N T R O L O W A N Y
ZWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY

DOLNOŚLĄSKĄ
reg iona lna  gaze ta  ogłoszeniow a 

w ydaw ana we w to rk i i p ią tk i 
W YDAW CA: "S T Y M A R ” s c 

M . M ajsk i. J .  S tv rn a  
http:W w w w .autogielda.com .pl 
e -m ail: stym ar@ au tog ie lda .com .p l 
A dres redakcji:
50-440 W rocław, ul. K ościuszki 135 
R ed ak to r Naczelny:
Janusz Stym a 
tel./fax 342-58-29 
D ział R ek lam y
kierownik działu: Dorota Ambrożewicz 
tel. 342-67-27
R eklam a -  d ru k  p ogrub iony
Agnieszka Samek, pon.-pt w  godz. 8-16
tel7fąx 341-34-98
Dział Ogłoszeń Bezpłatnych
kierownik działu: Józefina Koczenasz
tel. 342-70-70
S kład  i  łam an ie  tekstu :
Iwona Komendant, Jerzy Bogobowicz, 
Jan Stobierskr, M ateusz Strybel
D ruk: Norpol-Press sp. z  o. o. Wrocław

DRUKUJEMY BEZPŁATNIE
ogłoszenia osób prywatnych typu "sprzedam 
- kupię", pod W arunkiem  podan ia  ceny. 
O głoszenia  te  p rzy jm u jem y  lis tow n ie  
i telefonicznie (faxem), pod numerami: 
tel. 071 /342 -18 -14 , fax  071 /372-56-54 , 
w godzinach: pon.-pt. od 730 do l830 
soboty od 800 do 1400, a także poprzez naszych 
akwizytorów na giełdach samochodowych. 
Również bezpłatnie drukujem y ogłoszenia 
w sprawie pracy.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Zastrzegamy sobie praw o do ostatecznej 
redakcji ogłoszeń bezpłatnych, w tym rów
nież do skracania tekstu w przypadkach 
przekroczenia pojemności informacyjnej 
przyjętej d la ogłoszenia drobnego.

REKLAMY PŁATNE 
PRZYJMUJE:

D ział R eklam y:
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- 

■ j  funkiem 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, ustalim y cenę, 
udzielimy potrzebnych wyjaśnień pod poda
nym numerem telefonu.

Ceny reklam:
pierwsza strona *, -12,00 zł/cm^YAT
ostatnia strona .........  - 8,00 zł/cm^ł-YAT
strona druga, przedostatnia 
i strony rozkładowe....... - 4,00 zł/cm^t-YAT
pozostałe...........................- 2,40 zł/cn^+YAT
autokomisy...../. i -  1,50 zł/cm^YAT
reklamy autokomisów muszą zawierać wy
kaz oferowanych do sprzedaży samochodów, 
rok p rodukcji i cenę. Inform acja  
o samochodach ma zajmować nie mniej niż 
50% powierzchni reklamy.

najmniejsza wielkość ogłoszenia - 10 cm2.

#  Moduł reklamowy drukiem pogrubionym: 
tekst do 240 znaków maszynowych, bez ry
sunków i elementów grafiki, linie z góry 
i z dołu lub inny wyróżnik, wielkość czcion-

od 5.3 do 6 pkt. - 12 zł (z VAT)
#  M oduł reklam ow y bazow y: tekst 
do 240 znaków maszynowych, bez rysunków 
i elementów grafiki, linie z góry i z dołu lub 
inny wyróżnik, wielkość czcionki od 5.3 
do 6 pkt. oferty nieruchomości, turystyczne
• 5 zł (z VAT) - tylko biura nieruchomości 

i agencje turystyczne
#  Zdjęcia w internecie do ogłoszenia bez
płatnego - 14 zł za 28 dni emisji (z VAT)
#  Zdjęcia w internecie do ogłoszenia bez
płatnego - druk w ośmiu wydaniach gazety 
(pakiet internetowy) 37,20 zł 
UWAGA:
N ie  d r u k u je m y  o g ło s z e ń , k tó r e  n ie  
s ą  o p ła c o n e .

R e k l a m a c je  r o z p a t r y w a n e  £ą  d o  
p ię c iu  d n i  o d  d a ty  u k a z a n ia  s ię  r e 
k la m y .

N um er naszego ko n ta :

"STYMAR" s.c. M Majski, J. Styma 
Bank PKO SA BP IV O/Wrocław 

i nr 10205255-410418-270-11-111

KLASYCZNA
Litery znajdujące się w polach diagramu oznaczonych kropką w dolnym prawym rogu, czytane rzędami, utworzą hasło 
będące rozwiązaniem krzyżówki.
O k re ś le n ia  w y ra zó w : 
poziomo:
I) robotnik w gospodarstwie wiejskim 
6) celna odpowiedź
10) bardzo wolne tempo w muzyce
II) puch mamy (według poety)
12) rodzaj cegły
13) znak Związku Polaków w Niemczech między
wojennych
14) podrywacz
17) wzór ułożony z wielu kolorowych elementów
18) pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 33
19) jeden z trzech głównych rodzajów literackich
21)zbocze
22) wodospad 
26) inwalida
30) pradziadek za kierownicą
31) szósta planeta Układu Słonecznego
32) dbająca o swoje dobra doczesne 
34) waluta naszych sąsiadów
37) kotara
38) wojskowa służba zaopatrzenia 
pionowo:
1) leśna przesieka

2) namalował Trzy gracje'
3) na kuli ziemskiej: północny lub południowy .

. 4) dęty instrument drewniany
5) płytki basen
6) lasicowaty drapieżnik zamieszkujący obszary Eu
razji i Ameryki RJp.
7) wróblowaty ptak chroniony
8) dźwignica o przesuwnej konstrukcji nośnej
9) dzieło Ksenofonta o wyprawie Cyrusa Młodszego 
przeciw Persom
15) tatarski obóz wojskowy
16)czynele ""•>
20) wieniec jelenia
21) łaźnia fińska
23) satelita Urana (jak środek piorący)
24) przypinana ozdoba ucha
25) ofiara, jałmużna
26) ucięcie głowy u Azjatów
27) Marcin, niemieckireformator religijny
28)pasza
29) stale sesje sądowe odbywane poza 
siedzibą sadu
33) zaliczka
35) czołówka organizacji
36) jubilerska miara wagi

Rozwiązanie z naklejonym numerem (kuponem) krzyżówki prosimy nadesłać pod adresem redakcji. Rozwiązanie 
krzyżówki z 39 numeru AGO brzmi: .ROGI" AUREOLA RAMOLA. Nagrody wylosowali: 1. Anna Kubicka z Wro
cławia - 100 zł. 2. Alicja Czartowska z Kudowy Zdroju - 100 zł, 3. Wiesław Tatarczuch z Kwietna k. Malczyc - 100 
zl. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.
Uwagal Wśród Czytelników, którzy w czerwcu 2001 r. nadeślą rozwiązania krzyżówki z dołączoną orygi
nalną winietą tytułową drugiego numeru EUROREGIONU, rozlosujemy dodatkową nagrodę.
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BEZPOSREDKI

IMPORTER

POLECA

KLIMATYZACJE SAMOCHODOWE 
KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE 
SERWISÓW A/C 
CZĘŚCI ZAMIENNE DO 
KLIMATYZACJI SAMOCHODOWYCH 
ZABUDOWY IZOTERMICZNE 

■ CHŁODNIE SAMOCHODOWE DO 
PRZEWOZU LEKOWI ŻYWNOŚCI 
TYPU FR0ST

OP012232

A U T O  K L I M A T

TEL 071/353-5649

WROCŁAW
OŁTASZYN

i r v M o u »

AGR0MET

BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DLA OSÓB PRYWATNYCH

1 
■ I  

III
5
i
I

Prosim y wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI UW AGA: nie zamieszczam' 
z wyjątkiem ogłoszeń w rubrykach: kupię, zamiana i ogłoszeń dotyczących sprzed

NCD
5*9

0 «  ¥ x
^ - 2  
3  .

o  *CCM

sprzedam zamienię kupię
niepotrzebne skreślić rodzaj pojazdu (osobowy, ciężarowy, motocykl, 

ciągnik rolniczy, inne pojazdy, części)
marka

bez ceny, 
części

model

rok produkcji przebieg w tys. km poj. i rodz. silnika kolor opis

Inne przedmioty (podać nazwę, ewentualne przeznaczenie)

Opl8

Adres:
opis cena zł.

imię i nazwisko kod pocztowy miejscowość

gmina ulica nr domu telefon

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA KUPONU NUMER
TELEFONU

K U R O Ń  D O D A T K O W Y  I M A .  3  K O L O R O W E  Z D J Ę C I A  W  I N T E R N E C I E

http://w w w .autogielda.com .pl/katalog.htm stronę W W W  A uto  Giełdy przegląda 
co miesiąc 10.000 czytelników!!!

Informacji telefonicznych dotyczących umieszczania zdjęć w internecie oraz ich wykonywania udziela: SAT TECH COM PUTERS, 50-950 Wrodaw, 
ul. Tęczowa 57, tel./fax 071/781-71-22,781-71-23. Adresy firm wykonujących zdjęcia do katalogu w internecie znajdują się na str. 61 
Zdjęcia wykonujemy bezpłatnie. Emisja w internecie 14 zł za 28 dni.

Num er k a ta lo g o w y  o g ło sze n ia  w  in te rn e c ie  (www.ogioszenia.pop.pl)
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Zielona Góra
magazyn centralny

uL Wolności 145 
(zajezdnia MZK) 
teL 075/75-22-537

ul. Skłodowskiej 177
ul. Wiatraczna 41 

łeL 076/841-5(̂ 95 * • nocmi qq iq 
0604/91-52-96 l i i m i L y ” V

IŁOBODA SERWIS I
NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH 

I MANUALNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
M o ż l iw o ś ć  n a p r a w y  w  c ią g u  j e d n e g o  d n ia  

W rocław, al. A rm ii Krajowej 45, tel. 071/ 336-43-50, te l. kom. 0-501 343 551

TANIO!!!
^JAPOŃSKICH: 
I KOREAŃSKICH'

SKLEP
Wrocław, ul. Łęczycka 20 

t6l./fax 071/373-47-87 
www.automoto.softland.cbm.pl

OPOfICT ^  Korm oran  1 napraw a  AUTOMATYCZNYCH s k r z y ń  biegów

Ij ^ ^ C Z Ę Ś C I do aut

NIEMIECKICH
AMORTYZATORY 

SACH S

serwisy ogumienia
Wrocław ul. Kościuszki 135 tei. 342-48-20,343-68-06 
Kobierzyce ul. Robotnicza 13 teł. 311-11-86,311-12-45
PROWADZIMY SPRZEDAŻ RATALNĄ

OP004295

J ^ G L A S S  PĘKNIĘTA SZYBA 
1 =  TECHHOŁOGY SAMOCHODOWA?

NIE WYMIENIAJ-MOŻESZ JA NAPRAWIĆ 
PRZY ŚWIEŻYCH PĘKNIĘCIACH NA SZYBIE ZOSTAJĄ MINIMALNE ŚLADY PO USZKODZENIU. 

N A PR A W A  S Z Y B Y  K OSZ TUJ E  M N I E J  NIŻ 1/5 KOSZT ÓW WYM IANY .

Zadzwoń, ustal termin
071/ 329- 05-03

803- 00-047

AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW 
WROCŁAW, ul. Dębickiego 12, w godz. S00- ^  
 ̂(boczna ul. Kleczkowsklej i Trzebnickiej)V

Hfl

AUTOSZYBY NAJLEPI 
Wrocław, ul. Szybowcowa 

5^005115 tel. 071/35-111-28

Szyby Samochodowe

WROCŁAW, ul. Krakowska 29 
tel. 071/372-55-31, 343-29-38

KŁODZKO, ul. Zajęcza 4
tel. 074/865-35-00, 0-501 466 396

Świdnica, ul. Westerplatte 102a 
tel. 074/851-21-40. 0-601 71 91 03

Wałbrzych, ul. Chrobrego 57
tel. 074/842-96-86 „„nm

PlLKINGTON
AUTOMOTIYE

MATY
GRZEJNE

Do ogrzewania kafelków, posadzek, podłóg, zjazdów, rur, itp .
M ontaż ogrzewania podłogowego. W ysyłkowa sprzedaż zestawów.

K oszt m at grzejn ych  na 100m 2 w yn osi ok . 4000zł, a ogrzanie kosztu je m iesięczn ie ty lko  200zł.

i  P ro d u ce n t u d z ie la  20 la t  g w a ra n c j i
Strzelin uI.Kamienna 3 te l  fax. ( 071) 39 220 34 tcL 0602 46 54 01 www.into.pl

H N PO L*
RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE 

W PEŁNYM ZAKRESIE
53-332 Wrodaw, ul. Powstańców Śląskich 5
tel./fax | ............ ................(071)361 12 38 §
t e l ............... .(071) 332 66 50,0606 255 122 §
e-mail .'..'.....rzeczoznawstwo@tuvpol.pl

ZO JAN  SERWIS
autoalarm y - autoelektryka  

A U T O S Z Y B Y  §
P O M O C  D R O G O W A  2 4  h  |  

0 -6 0 1 4 1 2  3 34  o
Wrocław, ul. Legnicka 56, tel. 373-48-92

■ komplety naprawcze - filtry
■ sprzedaż skrzyń - części

•gwarancja, faktura VAT tel./fax 071/315-26-72 lub 090 659 896

Wrocław - Długołęka 
ul. Spacerowa 2 0

NAPRAWY AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
• skrzynie biegów nowe i używane z gwarancją
• skrzynie biegów na wymianę w  ciągu jednego dnia
• wymiana olejów i filtrów  ■■■■#

k o m e ty  naprawcze MIELNIK
1 regu lacja

Wrocław, ul. Rakowa 58
tel. 071/325-44-16, 0-90 290 197

SPRZĘGŁA 1 !
osobowe, dostawcze, ciężarowe 

D O  W S Z Y S T K IC H  M A R E K  R 
H U R T  - D ET A L  5

- z  magazynu-około4000 pozycji o
- na zamówienie w ciągu 3 DO 7 DNI o  

BEZPOŚREDNI IMPORTER CZĘŚCI 
dodatkowy rabat na Opla 

Wrocław, ul. ŁĘCZYCKA 9
sprzedaż wysyłkowa

tel. 355-27.54, fax 359-18-97 
www.automoto.softland.com.pl

TANIO!!!

NAJWIĘKSZY WYBÓR CZĘŚCI 
DO AUT ZACHODNICH
PRZEDSTAWICIEL FIRM: 

HELLA, VALEO, 
MAGNETIMARELU, BOSCH

ra 131

HURTOWNIA CZĘŚCI KAROSERYJNYCH.
OŚWIETLENIA I CHŁODNIC

m o t m N
POLECA: i —   rodQQjgye.0net.pl
MASKI, BŁOTNIKI, WZMOCNIENIA 
PROGI I REPERATURY, I
A T R A P Y ! Z D E R Z A K I#
R EFLEKTO RY, KIERUNKOW SKAZY ^
l u s t e r k a , a m o r t y z a t o r y ; H  b b
C H ŁO D N IC E, E L E K T R Ó W E N T Y L A T O R Y S h M I
LESZNO, KAROLEWKO 14, TEL./FAX (0 -65 ) 5 3 4  11 10

AUTO SZYBY
sprzedaż montaż naprawa przyciemnianie

SĘYBY SAMOCHODOWI,
WROCŁAW ul . Terenowa 80 ( boczna uLBuforowej) tel. 37-30-118 

r WROCŁAW ul. Czajkowskiego11/13 tel. 325-57-21,0602 289 767
OŁAWA ul. 1 Maja 44a tel. 30 323 39 

ZIEL0NA GÓRA m. Dąbrowskiego 45 tel. Ott/324-62-79 
KŁODZKO ul. Mickiewicza 16, tel. 074/867-29-81

KALISZ 
ul.Podmiejska 16, tel. 0.62 766 85 20 

LEGNICA 
ul Jaworzyńska 254, tel. 0.76 850 72 31

OSTRÓW W lkp. 
u I. Majakowskiego 3, tel. 0.62 735 44 84

ŚWIDNICA 
ul.Słotwina 90, tel. 0.604 813 347

WAŁBRZYCH 
Aleja Podwale 1, tel. 0.74 843 16 14

WROCŁAW 
ul. Czajkowskiego 11/13, tel. 0.71 325 57 21 

ul. Fabryczna 10, tel. 0.71 3591603 
ul. Terenowa 80, tel. 0.71 373 01 18 

www.jaan.com.pl

AU TO SZYBY Wrocław, ul. Torfowa 43 
tel. 071/372-63-01, 0-601 780 378|

montaż z kuponem 
2 0 % taniej

AUTOMATYCZNE i MANUALNE
< OKI) - naprawa thizyri btagAw, opouw

WROCŁAW UL. ZAGŁĘBIOWSKA 3
TEL (71) 342 76 36, 0502 972 875

Informujemy, że kierujemy się następującymi zasadami 
przy kwalifikowaniu ogłoszeń do druku:

- w pierwszej kolejności drukujemy ogłoszenia bezpłatne, złożo
ne na kuponach wyciętych z gazety,

■ ogłoszenia bezpłatne o tej samej treści drukujemy dwa razy w 
tygodniu wyłącznie wtedy jeżeli oba ogłoszenia złożone są 
na kuponach wyciętych z  gazety

■ nie zam ieszczam y ogłoszeń bez ceny, a w przypadku sam o
chodów, bez ceny i roku produkcji,

■ nie zam ieszczam y bezpłatnie ogłoszeń, których treść w skazu
je, że  s ą  one reklam ą firm, osób prowadzących działa lność go
spoda rczą

■ nie zam ieszczamy bezpłatnie drobnych ogłoszeń autokomisów, firm 
zajmujących się handlem samochodami, częściami samochodo
wymi, ofert biur nieruchomości itp.

M A S Z  K ŁO P O T  
Z  DŁUŻNIKIEM  ? 
zadzwoń: 0-603 645 532
OP995537 0-603 645 531

SYLTOM 
AUTOMATYCZNE SKRZYNIE

Rok założenia 1991

NAPRAWA . SKUP • SPRZEDAŻ SKRZYŃ 
Wrocław, ul. Grobla Kozanowska 1 A 

telVfax 071/369-27-33, teł. kom. 0601705 005

7 7 1 2 3 1 7 2 6 9 2 2
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